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Förord 
 

Vi vill börja denna uppsats med att tacka alla som har hjälpt till att göra den möjlig. Till att 

börja med vill vi rikta ett stort tack till Mats Hallberg på Kungsmadskolan i Växjö för att du 

hjälpte oss att skapa fokusgrupperna och ge oss tillgång till dina elever. Utan deras 

medverkan hade denna undersökning inte varit möjlig att genomföra. Vi vill också tacka alla 

vänner, bekanta och flickvänner som har hjälpt till med synpunkter och korrekturläsning, ni 

har bidragit till en högre kvalitet på slutresultatet. Evanjeline Eriksson ska ha ett tack för en 

bra opponering. Sist men inte minst vill vi tacka vår duktiga handledare Anna Wingkvist, utan 

ditt stöd hade vi aldrig nått hela vägen in i mål.  

 
 

Växjö, 2008-01-31 
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Sammanfattning 
Ämnet för uppsatsen är att undersöka vilka kommunikationsverktyg gymnasieelever på 
Kungsmadskolan i Växjö använder sig av för att kommunicera på Internet, vilka motiv som 
ligger bakom valet av kommunikationsverktyg och det fortsatta användandet. Uppsatsen 
inriktar sig på fem olika typer av kommunikationsverktyg: chatt, Internetforum, community, 
Internettelefoni och e-post. Undersökningens syfte är föreståelseinriktat, vilket innebär att vi 
ämnar att undersöka och förstå vilka motiv som avgör gymnasieelevernas val. Vi har valt en 
kvalitativ metod för vår undersökning. Vi har genom diskussion med två stycken 
fokusgrupper indelade i en med bara killar och en med bara tjejer från Kungsmadskolan i 
Växjö samlat in empirisk data. Denna data har vi sedan analyserat och dragit slutsatser 
utifrån. Inför våra diskussioner med fokusgrupperna har vi skapt en teoretisk referensram. 
Denna referensram har fungerat både som underlag för att styra och stödja diskussionerna och 
som teoretiskt stöd vid analysen av resultatet. Referensramen är uppdelad i fem avsnitt: 
kommunikation, kommunikationsverktyg, motivation, val och acceptans. Vi kom fram till att 
vänner i den direkta omgivningen har störst påverkan på vilken/vilka kommunikationsverktyg 
gymnasieeleverna använder sig av och väljer att börja använda. Detta innebär också att den 
starkaste motivationsfaktorn i valet är sökandet efter social gemenskap. 
Kommunikationsverktygen gymnasieeleverna använder är: MSN, Flashback.info, 
Forumet.nu, Fuska.nu, Bilddagboken.se, Lunarstorm, Community.se, Helgon.nu, Facebook, 
Hotmail, skolmail, jobbmail och Spraymail. 
 

Nyckelord: Kommunikationsverktyg, motivation, val, acceptans, chatt, e-post, community, 
Internettelefoni, Internetforum, Theory of Reasoned Action, Extended Technology 
Acceptance Model. 
 

Summary  
The subject of the thesis is to examine what communication tools the students of 
Kungsmadskolan in Växjö uses to communicate on the Internet and what are the motives that 
lie behind this choice and continued use. The thesis focus on five groups of communication 
tools: chat, Internet forum, community, Internet telephony and e-mail. The purpose of the 
study is to investigate and understand the motive that lies behind the choice of Internet-based 
communication tools done by high school students. We have chosen a qualitative method to 
conduct our research. We have collected empirical data through discussions with two focus 
groups divided into one with only boys and one with only girls from Kungsmadskolan in 
Växjö. We then analyze this data and draw conclusions from it. Prior to the focus group 
discussions, we created a theoretical framework. This framework has been used to steer and 
support the discussions and as a theoretical support in our analysis. The framework consists of 
five parts: communication, communication tools, motivation, choice and acceptance. Through 
this study we have been able to establish that the most important influence on the students 
choice of communication tools comes from their friends. This means that the strongest 
motivation to their choice comes from the search for social communion. Communication tools 
that the students use are: MSN, Flashback.com, Forumet.nu, Fuska.nu, Bilddagboken.se, 
Lunarstorm, Community.se, Helgon.nu, Facebook, Hotmail, school-mail, work-mail and 
Spraymail. 
 
Keywords: Communication tools, motivation, choice, acceptance, chat, e-mail, community, 
Internet telephony, Internet forum, Theory of Reasoned Action, Extended Technology 
Acceptance Model. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Varje dag matar tidningar och TV oss med nya historier om fenomenet sociala medier. Det 
verkar som om ämnet aldrig förr har varit så hett som det i dagsläget är. Facebook, 
Lunarstorm och MSN är namn på olika kommunikationsverktyg som vi på senare tid har lärt 
oss att förstå innebörden av och att använda. Dessutom kan vi personligen erkänna att det inte 
går en dag utan att vi loggar in på MSN, kollar Facebook eller skickar iväg e-post till någon. 
Detta är inga behov vi är ensamma om att ha. Faktum är att i en artikel publicerad av 
Internetworld menar man att fyra av tio svenskar använder sociala medier i någon form 
(Wass, 2007). Fenomenet utmålas i media som något nytt och revolutionerande, men startade 
redan 1971 då Ray Tomlinson uppfann e-posten som skickas över Internet. E-post var alltså 
det första verktyget för att kommunicera över Internet och den ursprungliga källan till 
begreppet sociala medier (Bellis, 2007). Dock var inte användningen av sociala medier på lika 
allmän nivå på 70-talet, som det är nu och det var få förunnat att skicka e-post och 
kommunicera över Internet. 
 
Begreppet social media definieras av Wikipedia som ett samlingsnamn på de 
kommunikationsverktyg som tillåter användaren att på egen hand publicera bl.a. innehåll, 
åsikter, insikter, erfarenhet, perspektiv och media på Internet. Användarna kan utrycka sig i 
olika former så som text, bilder, ljud och video. Kommunikationsverktyg som faller under 
definitionen social media är bl.a. community, bloggar, forum, chatt, internettelefoni, wikis, 
onlinespel osv. Listan över de olika typerna av kommunikationsverktyg kan göras mycket 
lång och nya varianter dyker hela tiden upp och blir tillgängliga för användarna (Wikipedia, 
2007). I en undersökning från september 2007 kan man läsa att Microsoft Live Messenger 
(MSN) är det mest populära kommunikationsverktyget bland svenskarna för att underhålla 
sina sociala kontakter på Internet. Av totalt 1325 tillfrågade individer vann MSN överlägset 
med 72%, tätt följd av Facebook (36%) och Lunarstorm (32%). Undersökningen visar också 
att så många som 8 av 10 i åldersgruppen 15-22 år använder sig av sig av social media för att 
underhålla sina kontakter på Internet (JMV, 2007). Efter att tagit del av resultatet från denna 
undersökning finner vi det spännande att forska kring faktorerna som ligger bakom denna 
åldersgrupps val av kommunikationsverktyg. Denna uppsats kommer därför att handla om 
gymnasieelevernas val av kommunikationsverktyg och de faktorer som motiverar dem i deras 
val.  
 

1.2 Problemformulering 

Ämnet för uppsatsen är att undersöka vilka kommunikationsverktyg gymnasieelever på 
Kungsmadskolan i Växjö använder sig av för att kommunicera på Internet, samt att klargöra 
vilka motiv som ligger bakom valet av kommunikationsverktyg och det fortsatta användandet. 
 
Anledningen till att vi finner detta ämne intressant att utforska, är att det idag finns en uppsjö 
av olika verktyg för kommunikation på Internet och miljontals användare. Information som 
beskriver länken mellan användare och kommunikationsverktyg, alltså valet, skulle vara 
värdefull för utvecklare och liknande intressenter.  
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1.3 Syfte 

Undersökningens syfte är föreståelseinriktat, vilket innebär att vi ämnar att undersöka och 
förstå vilka motiv som avgör gymnasieelevernas val av kommunikationsverktyg på Internet. 
Undersökningens huvudsakliga syfte blir alltså att genom diskussion med gymnasieelever på 
Kungsmadskolan i Växjö samla kunskap och information. Den här datan kommer sedan att 
analyseras och från vår analys kommer vi att kunna dra slutsatser om vad gymnasieeleverna 
har valt för kommunikationsverktyg på Internet och vilka motiv som ligger bakom deras val 
och det fortsatta användandet.   
 

1.4 Avgränsning 

Antalet kommunikationsverktyg som går under etiketten social media är väldigt många och 
för att begränsa undersökningens omfattning har vi valt fem grupper av verktyg. Grupperna 
är: chatt, Internetforum, community, Internettelefoni och e-post. Vår definition av dessa finns 
med i den teoretiska referensramen och endast verktyg som faller innanför denna ram 
kommer behandlas. Detta innebär att en mängd andra kommunikationsverktyg som går under 
etiketten social media inte kommer behandlas som t.ex. bloggar, wikis, onlinespel mm.  
 
Vi har valt att skapa en generell beskrivning och ser på valet av kommunikationsverktyg ur 
tre perspektiv: motivation, val och acceptans. I analysen av de empiriska data som samlats in, 
kommer vi endast att se på valet av kommunikationsverktyg ur dessa tre perspektiv. Detta 
medför att andra faktorer som skulle kunna påverkar motivationen, valet och acceptansen 
faller bort ur denna undersökning och kommer alltså inte att behandlas. Gymnasieeleverna 
och deras empiriska bidrag till undersökningen kommer att begränsas till de två fokusgrupper 
vi diskuterat med på Kungsmadskolan i Växjö.  
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2. Metod 

2.1 Utformning av teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen som utgör grunden för den empiriska undersökningen och 
analysen skapades i en trestegsprocess. I den inledande fasen gjorde vi en brainstorming som 
är en enkel och effektiv metod för att generera idéer (Landqvist, 2001). Där fastslog vi vilket 
material som var intressant och relevant att ha med i den teoretiska referensramen. I steg 
nummer två gjorde vi sökningar på Växjö universitetsbibliotek och på Internet efter litteratur, 
artiklar och vetenskapliga rapporter. Från dessa valde vi sedan i det slutliga steget ut den 
viktigaste informationen och skapade vår teoretiska referensram. Denna ram ligger som grund 
för diskussionsunderlaget vi använde oss av i mötet med fokusgrupperna och fungerar som en 
generell beskrivning av undersökningens problemområde. Avsnitten motivation, val och 
acceptans fungerar också som underlag vid analysen av det resultat fokusgrupperna 
genererade.  
 

2.2 Kvalitativ undersökningsmetod  

Vi har gjort ett kvalitativt metodval för vår undersökning. Den kvalitativa metoden används 
när man vill skapa en djupare förståelse för ett fenomen än den man får fram vid kvantitativa 
undersökningar. En annan fördel med den kvalitativa metoden är att man kan skapa sig en 
förståelse av människors beteende och det är vad denna undersökning syftar till att göra (Patel 
& Davidson, 1987).  
 
För att samla in empirisk data har vi diskuterat frågeställningen med två fokusgrupper från 
Kungsmadskolan i Växjö. Vi har delat in grupperna i en med fyra killar och en med fyra 
tjejer. Anledningen till att vi valde att dela upp grupperna som vi gjorde var att vi inte ville att 
killarna skulle hämma tjejerna i diskussionen. Detta sker lätt om man har fokusgrupper där 
man blandar de båda könen. Ytterliggare anledning till uppdelningen mellan könen i 
fokusgrupperna är att diskussionen kan bli sämre då deltagarna lätt kan bli lite blyga för 
varandra. Ett scenario som också kan uppstå om man blandar könen är att diskussionen i viss 
mån bromsas, då intressena ofta skiljer mellan könen (Berg & Nygren, 2005).  
 
Samtliga deltagare går i årskurs 1 på Kungsmadskolans gymnasium i Växjö och har ämnet 
datorkunskap som personligt tillval på sitt schema. Deltagarna valdes ut av klassens lärare för 
att på bästa sätt få en bra spridning av olika personlighetstyper i de två grupperna. För att 
stödja och styra diskussionerna med fokusgrupperna har vi använt oss av ett 
diskussionsunderlag. Underlaget består av två huvudsakliga undersökningsfrågor; vilka 
kommunikationsverktyg gymnasieeleverna använder och vilka motiv som ligger bakom dessa 
val. Vidare har vi tagit fram ett antal specifika diskussionspunkter utifall diskussionen 
avstannar. Frågorna finns bifogade i bilagan. 
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2.3 Fokusgrupper  

Diskussion med en fokusgrupp kan definieras som en gruppintervju som riktar fokus mot ett 
specifikt ämne eller område. Diskussionen stöds och styrs av en diskussionsledare en s.k. 
moderator som är ute efter att få fram och senare dokumentera de kvalitativa data som 
gruppen tillsammans genom interaktion genererar. Idén bakom att använda sig av 
fokusgrupper istället för personliga intervjuer är att deltagarna i en fokusgrupp kan inspirera 
varandra till att utveckla och utforska sina åsikter. Deltagarna kan i samverkan med 
moderatorn stimulera varandra till kreativitet och till att upptäcka nya dimensioner hos t.ex. 
en frågeställning. Detta är tacksamt då moderatorn kan få ut data ur gruppen som aldrig skulle 
komma fram vid en personlig intervju.  
 
Moderatorns roll i diskussionen är avgörande för mängden data man kan få ut ur en 
fokusgrupp. Personen som tar på sig denna uppgift får inte låta sin expertis styra diskussionen 
för mycket för samtidigt måste han/hon tillåta sig inspireras. Han/hon ska klargöra direkt från 
början att man är där för att lära från fokusgruppen erfarenheter och inte vice versa. Ett par 
saker som är viktiga vid själva datainsamlandet från fokusgrupperna är att man inte bara tar 
hänsyn till vad deltagarna säger utan också hur de interagerar med varandra. Även själva 
insamlandet av data är viktigt och får inte på något sätt störa eller begränsa diskussionerna 
mellan deltagarna.  
 
Vid datainsamlingen använde vi en bärbar dator för att göra ljudupptagningar av 
fokusgruppernas diskussioner. Detta är en bra metod för att det gör det möjligt att rikta all 
uppmärksamhet mot deltagarnas diskussion istället för att rikta den mot dokumentationen av 
samtalen. Vi delade upp arbetet dvs. en av oss hanterade ljudupptagningen vilket gjorde att 
moderatorn inte behövde fundera över datainsamlingen utan kunde helt obehindrat styra och 
stödja diskussionerna (Sim, 1998). 
 

2.4 Vetenskaplig inriktning 

Den vetenskapliga inriktningen vi har valt att använda oss av i vår undersökning är den 
hermeneutikiska inriktningen. Vi är inte endast ute efter att mäta vilka 
kommunikationsverktyg fokusgruppernas deltagare använder sig av, utan vi vill också förstå 
varför de har gjort dessa val. Den vetenskapliga inriktning som lämpar sig bäst för att 
analysera denna typ av data är den hermeneutikiska eller den tolkande som den också kallas. 
Eftersom det är våra egna tolkningar av diskussionerna med fokusgrupperna vi baserar 
analysen och slutsatsen på, var denna inriktning lämplig (Patel & Davidson, 2003). 
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2.5 Vetenskaplig ansats 

När man gör en vetenskaplig undersökning har man i huvudsak två olika typer av ansatser att 
välja mellan, deduktiv och induktiv. Vi har använt oss av den induktiva ansatsen, eller 
upptäckandets väg som det också kallas. Det är en slutledning där man utifrån enskilda fall 
sluter sig till en princip eller allmän lag (Patel & Davidson, 2003). Forskarna som tar den 
induktiva ansatsen i sin undersökning försöker genom läsning, orientering i verkligheten och 
kritiska diskussioner med andra att identifiera var i verkligheten den informationen som kan 
ge belysning på problemet finns. Detta genomfördes och vi fann att den information vi sökte 
fanns hos gymnasieeleverna på Kungsmadskolan i Växjö. 
 
Forskaren ska sedan söka upp den delen av verkligheten och samla in informationen. Vi 
samlade in informationen genom att bilda två fokusgrupper bestående av elever från 
Kungsmadskolan och diskuterade undersökningens frågeställning med dem. Forskaren ska 
sedan försöka upptäcka gemensamma samband eller mönster i den information han/hon 
samlat in. Forskaren försöker förklara hur fenomenen är relaterade till varandra och ge sina 
läsare en bättre förståelse av dess innebörd. I undersökningens analys och slutsats förklarar vi 
de svar vi har funnit och vilken betydelse de har (Patel & Tebelius, 1987). 
 

2.6 Validitet/reliabilitet  

Validitet betyder att man mäter det man verkligen vill mäta och reliabilitet i sin tur, betyder 
att man mäter det man vill mäta ordentligt. Ett exempel kan vara att man vill veta 
genomsnittsvikten på 1000 människor som är 30 år men man använder en våg som är trasig. 
Då kommer reliabiliteten att bli låg eftersom att du får fel värde, men validiteten kommer att 
bli hög eftersom att man mäter precis det man vill mäta. Mäter man däremot med en 
fungerande våg, men ställer 50-åringar på vågen kommer validiteten istället att bli låg 
(Ejvegård, 2003). 
  
Vår undersöknings validitet kommer att vara tillräckligt för själva utgången av arbetet. Detta 
eftersom vi har fört diskussioner med fokusgrupper som stämmer in precis med det som 
efterfrågas i vår frågeställning. Däremot kunde vi ha fått upp validiteten om vi hade valt att ha 
fler fokusgrupper med liknande personer från andra skolor och städer. Trots detta anser vi 
validiteten vara hög nog och detta p.g.a. att personerna vi har valt till fokusgrupperna är inom 
rätt åldersintervall dvs. de går i gymnasiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
  

3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen innehåller fem avsnitt: kommunikation, 
kommunikationsverktyg, motivation, val, och acceptans. Dessa ska bl.a. ge läsaren en djupare 
förståelse av undersökningens frågeställning och en generell beskrivning av de faktorer som 
är involverade då gymnasieelever väljer kommunikationsverktyg. Avsnitten motivation, val 
och acceptans kommer också att användas som underlag i analyskapitlet. 
Kommunikationsavsnittet handlar om mänsklig kommunikation och dess grundprinciper. 
Avsnittet om kommunikationsverktyg tar upp de fem olika grupperna av internetbaserade 
kommunikationsverktyg som undersökningen omfattar. I det tredje avsnittet handlar det om 
motivation, i allmänhet och i informationsteknologiska sammanhang. Avsnittet om val 
beskriver de faktorer som är vikiga för ett val och slutligen behandlar vi området acceptans.  
 

3.1 Kommunikation 

När man kommunicerar med varandra betyder det att man pratar och agerar i förhållande till 
varandra. Det som kommunikation består av är information, någon slags påverkan och någon 
slags bekräftelse. Det är en process mellan två, eller flera personer, som skickar olika budskap 
till varandra och där man visar hur man påverkas av just varandra, hur man påverkas av sig 
själv och vilket innehåll man väljer att förmedla. Detta är det grundläggande för att det ska 
vara kommunikation (Nilsson & Waldemarson, 1995). Figur 1 visar 
kommunikationsprocessens delar på en linje när en person skickar ett budskap till en annan 
person. I det här fallet är det Person A (källa) som sänder ett budskap till Person B 
(destination).  Att det finns en källa och en destination visar på att kommunikation alltid 
kommer från ett ställe och går till ett annat. Efter källa kommer koder som i det här fallet, när 
en person pratar med en annan, är talet som i sin tur är en serie ljudtecken som bildar en kod. 
Koder behöver dock inte alltid vara det talande ordet, utan kan även vara ickeverbala koder, 
såsom beröring av den andra personen. Sedan kommer budskapet som är vad som sägs, eller 
utrycks på ett eller annat sätt. För att Person B, ska kunna uppfatta vad som sägs, krävs att 
budskapet uttrycks i någon slags form av kod som kan avkodas. I det här fallet uttrycktes 
budskapet i ord (Dimbley & Burton, 1999). 
 

 
 
 
Person A                  talar                ”Vad gör du?”                   hör                       person B 
 
Figur 1: Grundläggande linjär kommunikationsmodell 
 
När man talar om kommunikation på Internet nämns ofta computer-mediated communication 
(CMC) i dessa sammanhang. CMC är en process där människor utbyter information och 
kommunicerar med varandra genom att använda sig av datorer, eller liknade utrustning, över 
ett nätverk (December, 2007). Idag är den nätbaserade kommunikationen väldigt utbredd och 
används av väldigt många människor. Om man ser på ungdomar har det i vissa fall blivit så 
populärt med kommunikation på nätet att många av dem umgås med sina kompisar på det här 
sättet. Istället för att träffas fysiskt sitter alla hemma och umgås genom sina datorer. Om man 
tittar på hur språket används när man kommunicerar via nätet finns en annan tolerans för 
exempelvis felstavningar, konstiga meningsuppbyggnader, användandet av slanguttryck med 
mera. En del forskare menar till och med att det har uppkommit ett helt nytt språk på nätet 
(Danet, 2007). 
 

källa kodare budskap avkodare destination 
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3.2 Kommunikationsverktyg 

De fem typerna av Internetbaserade kommunikationsverktyg som finns representerade i 
undersökningen är: chatt, Internetforum, community, Internettelefoni och e-post. I följande 
avsnitt finns en historisk tillbakablick och generell beskrivning av de fem 
kommunikationsverktygen som ingår i undersökningen.  
 

3.2.1 Chatt 

Chatta eller textmeddelande i realtid (Instant Messaging IM service) som är den mer korrekta 
termen, innebär att två eller flera personer utbyter textmeddelanden genom ett program som 
stödjer detta. Till skillnad ifrån t.ex. e-post är dessa textmeddelandeprogram designade för att 
skicka kortare meddelande och med en kortare responstid ifrån mottagaren. Meddelandet 
skrivs oftast in i en liten textbox med hjälp av ett tangentbord och skickas genom att 
användaren trycker på tangenten Enter eller klickar på ”skicka” i programmet. Meddelandet 
skickas i realtid till mottagaren som måste vara inloggad i programmet och uppkopplad på 
Internet. Chatt handlar i stort om snabb interaktion mellan individer med hjälp av 
textmeddelanden. I sitt IM-program har användaren möjlighet att lägga till andra användare i 
sin kontaktlista och på så sätt hålla ordning på sitt sociala nätverk. På senare tid har 
användarna även möjligheten att via sina IM-program skicka filer, upprätta videokonferenser, 
audiosamtal med mera. Huvudfunktionen är dock själva utbytet av textmeddelanden i realtid 
(Techweb, 2007). 
 
Program för textmeddelanden i realtid började dyka upp redan på 1970-talet och då främst på 
datorer som hade operativsystemet UNIX. De var dock ganska primitiva och inte förrän på 
mitten av 90-talet kom det första moderna chattprogrammet ut på marknaden. Det var 
israeliska ICQ (I Seek You) som 1996 släppte det första programmet för textmeddelande i 
realtid som hade ett GUI (graphical user interface eller grafiskt användargränssitt). Något som 
vi idag tar för givet att chattprogram ska ha. Redan 1997 släppte AOL (America Online) sitt 
svar på ICQ med sitt AIM (AOL Instant Messenger). Tätt därefter släppte även andra företag 
grafiska program för textmeddelanden som t.ex. MSN och YAHOO. År 2000 släpptes ett 
program med öppen källkod som heter Jabber och det var det första chattprogrammet som 
sammanförde alla de andra programmen. Via Jabber kan man använda ICQ, MSN, YAHOO 
och AOL samtidigt. Därefter har flera multiprotokollsprogram släppts som t.ex. Trillian, 
Adium, Pidgin och Miranda (Wikipedia, 2007). Några av de största aktörerna och som har 
flest användare i dagsläget är Windows Live Messenger, ICQ, AIM, Google talk och iChat. 
Bland multiprotokollsprogram är Trillian, Adium, Jabber och Miranda några av de populärare 
alternativen (Kolabora 2007). Bland svenska ungdomar i åldern 15 – 22 är MSN det 
vanligaste kommunikationsverktyget för att chatta och 9 av 10 ungdomar använder det (JMW, 
2007). 
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3.2.2 Internetforum 

Internetforumen är en utveckling av bulletin board systems och nyhetsgrupper på nätet som 
kom redan på 1980-talet. Ett Internetforum, eller ett ”forum” är en plats på nätet där man för 
diskussioner och pratar om olika ämnen. Ofta har forumen på nätet en viss inriktning, så som 
bilar, hundar, datorer etc. Idag finns det i stort sett forum för alla intresseområden och avsett 
forumets område, är de alla uppbyggda på nästan samma sätt. Hela idén med forum är att 
kunna lägga upp egna ämnen som andra på forumet sedan kan ta del av och diskutera kring.  
 
Det är vanligt att folk tar del av informationen och använder forumet som en 
informationskälla. Ofta krävs det att man är medlem på forumet för att kunna göra inlägg, 
ändra sin profil med mera. Man använder sig för det mesta av olika alias och det gör att alla 
förblir anonyma. Om man däremot bara vill läsa de meddelanden och trådar som finns på 
forumet krävs oftast ingen registrering (Wikipedia, 2007). Exempel på några av de största 
Internet forumen i Sverige är Nordic Gamers med 181772 registrerade användare 
(Nordicgamers, 2008) och Flashback som har 184 686 registrerade användare (Flashback, 
2008). 
 

3.2.3 Community 

Ordet ”community” kan bäst översättas till svenska som sociala nätverk, gemenskap eller 
samvaro. Det är precis det som community handlar om, fast via Internet. Community, eller 
sociala nätverk, är inget nytt påfund trots att det de sista åren blivit väldigt populärt. Faktum 
är att community på Internet kan spåras så långt tillbaka som till 1960-talet. 
Skillnaderna då och nu är givetvis gigantiska, men det var då det började (Barry m.fl., 2007). 
Idag finns en stor mängd community på Internet och det som bl.a. gör att det blivit så populärt 
är att de ofta byggs upp kring olika intressen eller subkulturer, så som punkare, hackare, 
bilintresserade med mera (Wikipedia, 2007). De mest kända community kan dock ses som 
neutrala just i den här frågan som t.ex. Lunarstorm och Facebook. Det ska dock sägas att även 
om de community som anses vara neutrala, har olika slags nischer eller inriktningar. Detta 
kan vara allt ifrån musik, foton på medlemmar och deras vänner, sociala nätverk med mera. 
 
Bland de växande sajterna så är det framförallt Facebook som ökar mycket nu i popularitet. 
Facebook har haft den största ökningen i Sverige på senare tid, framförallt i Sveriges lite 
större städer. Utanför städerna är det fortfarande Lunarstorm som är mest populärt (JMV, 
2007). Om man däremot ser på antalet användare runt om i världen så är MySpace en av de 
absolut största bland community. Den här sociala nätverkssajten har hela 185 miljoner 
registrerade användare (Dahlgren, 2007). Varför olika community världen över har den 
popularitet de har är inte bara p.g.a. att de nischar sig eller att de ingår i diverse subkulturer. 
Tack vare community kan människor sitta bakom sin skärm och leva ut sina drömmar. Den 
fula blir snygg, den handikappade blir frisk, den gamla blir ung och så vidare. För det man 
utger sig vara på en community är det som är sant, eftersom att det den andra berättat är allt 
man vet om personen i fråga. Människor går in i ett rollspel tack vare community (Ahlberg, 
2007).  
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3.2.4 Internettelefoni  

Fenomenet med Internettelefoni startades 1995 av företaget VocalTec som då släppte ett 
verktyg som gjorde det möjligt för vanliga människor att ringa samtal med hjälp av sina 
datorer över internet. Innan dess hade endast personer med ett gediget intresse av datorer och 
internettelefoni kunnat utnyttja sina datorer till att ringa varandra (Aranda, 2007).  
 
Internettelefoni blandas ofta ihop med ip-telefoni. Detta stämmer inte helt och hållet, eftersom 
Internettelefoni kopplar samtalen över den publika delen av internet medans ip-telefonin inte 
gör det. Skillnaden mellan Internettelefoni och ip-telefoni ligger i vart samtalen kopplas; 
antingen i den publika delen av Internet, eller i den privata delen. När man använder sig av 
internettelefoni går det till så att samtalen kopplas mellan olika klientprogram som finns i 
datorer med en internetanslutning (Niilo, 2007). Det finns flera olika klientprogram för att 
ringa via Internet, men det största och mest kända är Skype (iptele, 2006). Andra kända 
program som används för att ringa via nätet är Gizmo Project, MSN och OpenWengo. 
Anledningen till att det blivit allt mer populärt att ringa via nätet är framförallt för att det är 
gratis (Carlsson, 2006).  
 

3.2.5 E-post 

Elektronisk post är precis som det låter, post som skickas elektroniskt över Internet eller 
lokala intranät. För att göra detta använder man sig av antingen en lokal programvara som 
t.ex. Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird eller en webbaserad programvara som t.ex. 
Hotmail och Gmail. Det huvudsakliga syftet med e-post är att med hjälp av sin programvara 
skicka, ta emot och spara textmeddelanden. Moderna e-postprogram kommer dock med en 
uppsjö andra funktioner som t.ex. hämta e-post med mobiltelefonen, rss-flöden, skicka filer, 
html, med mera. När man adresserar e-post så använder man sig av en speciell syntax som ser 
ut enligt följande modell, Användarnamn@NamnPåDatorn (Wikipedia, 2007 & Academic 
Computer Club, 2007).  
 
Dataingenjören Ray Tomlinson uppfann 1971 den moderna interntbaserade e-posten då han 
jobbade åt Bolt Beranek and Newman. Företaget jobbade på uppdrag av det Amerikanska 
försvarsdepartementet sedan år 1968 med att utvecklade ARPAnet, som var den första 
versionen av Internet. Ray Tomlinson experimenterade med ett av sina program som hette 
SNDMSG, det var ett program som utvecklarna använde för att skicka meddelanden till 
varandra. SNDMSG hade dock sina begränsningar och kunde endast användas lokalt på en 
dator. Ray lyckades genom sina experiment designa och utveckla det första 
överföringsprotokollet (CYPNET) som klarade av att skicka meddelande till alla datorer som 
ingick i ARPAnet. Skapandet av CYPNET, överföringsprotokollet till SNDMSG, innebar att 
den första e-post för datornätverk nu hade uppfunnits. Ray Tomlinson valde @ symbolen för 
att beskriva vilken användare som satt vid vilken dator och det är en funktion som lever kvar 
än idag. Det första e-post meddelandet som skickades över ARPAnet var ”QWERTYUIOP” 
(Bellis, 2007). Några av de största aktörerna på marknaden i dagsläget för webbaserad e-post 
är MSN Hotmail, Gmail, Yahoo!Mail och Spray. Amerikanska internationella företag som 
tillhandahåller webbaserad e-post har ett stort inflyttande och endast ett fåtal svenska 
alternativ uppmärksammas hos majoriteten av användarna som t.ex. Spray (Müller, 2007).  
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3.3 Motivation   

”Motivationsbegreppet är centralt för att vi ska förstå beteende och dess orsaker” (Karlsson, 
2004). Undersökningens problemformulering söker svar på vilka motiv som ligger bakom 
gymnasieelevernas val av kommunikationsverktyg på Internet. För att förstå vad motiv är och 
hur dessa påverkar individens val är det vikigt att man skapar sig en teoretisk grund som 
förklarar dessa begrepp. Ordet motivation kommer från latin och betyder att röra sig. 
Psykologer använder begreppet för att förklara hur inre faktorer tycks förmå människor att 
röra sig mot ett visst mål. Typen av mål som beteendet riktar sig mot bestämmer hur man 
benämner motivet, alltså riktar sig beteendet mot t.ex. en community kan motivet vara att man 
söker gemenskap. Motivation definieras som en inre process som påverkar beteendens 
inriktning, styrka och uthållighet. För att förstå och beskriva motivationsbegreppet har vi valt 
ut passande teorier. 
 
Inom psykologin använder man av sig av fem olika perspektiv för att förstå människan: 
biologiska, behavioristiska, kognitiva, psykodynamiska och det humanistiska perspektivet. 
Alla dessa perspektiv betonar vissa motiv som särskilt betydelsefulla orsaksfaktorer för 
mänskligt beteende. Det biologiska perspektivet menar att många motiv är genetiskt betingade 
och avgörande för människans överlevnad och fortplantning. Det behavioristiska perspektivet 
poängterar miljön och det kulturella sammanhangets påverkan på motiven (Karlsson, 2004). 
Det kognitiva perspektivet betonar den betydelse de mentala processerna har för 
motivationen. En av perspektivets teorier handlar om förväntning och värdering. Den teorin 
menar att inriktning och styrka hos ett målinriktat beteende bestäms av individens 
förväntningar på målet och hur individen värderar detta mål. Starka förväntningar och ett högt 
värderat mål ger en stark motivation och vise versa (Vroom, 1995). 
 
Det psykodynamiska perspektivet menar att en stor del av det mänskliga beteendet är ett 
resultat av den ständigt pågående kampen mellan omedvetna motiv, som vill komma fram och 
tillfredställas. Och de psykologiska försvaren, som håller motiven, eller drifterna under 
kontroll (Karlsson, 2004). Det humanistiska perspektivets främsta företrädare, Abraham 
Maslow, menar att det finns två primära typer av behov som styr den mänskliga motivationen, 
grundläggande och växtbehov. De grundläggande behoven är nödvändiga för individens 
fysiska, psykiska och sociala överlevnad. Växtbehoven ligger enligt Maslow högst upp i 
behovshierarkin och innefattar behov som kreativitet och personligutveckling. Dessa behov 
handlar om självförverkligande. När de mest primära behoven är tillfredsställda strävar 
vi efter att tillfredsställa behoven på nästa nivå i behovshierarkin. De fem stegen i Maslows 
behovshierarki som är ordnade nerifrån och upp är följande (Maslow, 1954): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Maslows behovshierarki 
 

Självförverkligande 

Självrespekt 

Social gemenskap och status 

Trygghet och stabilitet 

Fysiska behov som mat och vätska 
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Inom den informationsteknologiska forskningen har man främst använt sig av inre och yttre 
motivationsfaktorer för att förklara och förstå användarnas anammande och användning av 
informationssystem. Yttre motivationsfaktorer handlar om att användaren använder 
kommunikationsverktyget för att han/hon tror det kommer leda till något bra som t.ex. mer 
vänner och effektivare kommunikation. Inre faktorer handlar om att användaren använder 
kommunikationsverktyget endast för att det är kul och stimulerande att använda (Davis, 
1992). 
 

3.4 Val  

Valet av kommunikationsverktyg ser vi på som en form av konsumtion. Detta innebär att 
användarna fungerar som konsumenter och när de väljer kommunikationsverktyg så tänker 
och agerar de som konsumenter. Detta avsnitt har sitt ursprung från en bok av Engel m.fl. 
(1993) vars titel är Consumer Behavior och den förklarar de faktorer som är viktiga vid 
konsumentval.  
 
När en individ bestämmer sig för att konsumera en produkt, ser beslutsprocessen olika ut 
beroende på om det är en dyr eller en billig produkt. Är produkten dyr kan beslutet bli väldigt 
komplext och tidskrävande. Är produkten däremot billig eller gratis så kan ett beslut vara 
mycket enkelt och inte kräva så mycket övervägning alls. Den lägsta komplexiteten har beslut 
som konsumenten fattar av gammal vana t.ex. vilken mjölk man köper, vilket politiskt parti 
man röstar på och vilket operativsystem man använder i sin dator. Då tar konsumenten inte 
hänsyn till alternativen utan införskaffar den produkt hon/han alltid använt. Detta innebär 
också att en vara kan gå från att ha varit ett komplext val vid införskaffandet men med tiden 
har valet blivit en vana och därmed sänkt graden av komplexitet när konsumenten ställs inför 
samma val. I undersökningens analys kommer vi att använda följande skala för att beskriva 
komplexiteten i fokusgruppernas val av kommunikationsverktyg: låg, medel, hög.  
 
Värdet en produkt har för konsumenten är sammankopplat med den grad av valmöjlighet 
han/hon hade vid införskaffandet. Hade konsumenten många alternativ får produkten högre 
värde än om produkten som införskaffades var den enda som fanns att välja. I analysen 
kommer vi använda oss av skalan: lågt, medel och högt när vi diskuterar 
kommunikationsverktygets värde. Det finns generellt två typer av konsumentbehov; de som 
konsumenten vet om och de som konsumenten inte vet om. Är konsumenten medveten om sitt 
behov så söker han/hon upp produkten som tillfredställer behovet på egen hand, oftast. Den 
andra typen av konsumentbehov är sådana behov som konsumenten inte vet att den har. Det 
är upp till dem som tillhandahåller produkten att informera konsumenterna om att de har ett 
behov som kan uppfyllas om de införskaffar produkten. En produkt kan uppfylla 
konsumentens behov på två sätt. Antingen genom att ge konsumenten en praktisk fördel eller 
genom att ge konsumenten en emotionell fördel. (Engel m.fl., 1993).  
 

3.5 Acceptans 

Vid val av kommunikationsverktyg är det inte bara av vikt att förstå de motiv som leder till att 
gymnasieeleverna provar ett nytt kommunikationsverktyg. Det är också viktigt att förstå vad 
det är som gör att de fortsätter använda och accepterar verktyget i ett längre perspektiv.  
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Tillsammans med avsnitten om motivation och val, skapar detta avsnitt om acceptans av 
informationssystem, en bättre helhetsbild av de faktorer som kan ligga bakom valet av 
kommunikationsverktyg. Detta avsnitt innehåller två teorier som behandlar acceptans i ett 
informationsteknologiskt sammanhang. 

3.5.1 Extended Technology Acceptance Model 

Extended Technology Acceptance Model (kommer kallas för TAM2 i fortsättningen) är en 
teori för att modellera de faktorer som påverkar en persons acceptans av ett 
informationssystem (IS) som t.ex. ett kommunikationsverktyg. Modellen är en utvidgad 
version av Technology Acceptance Model som förkortas TAM (Furneaux, 2006). Modellen 
formulerades ursprungligen av Venkatesh & Davis och den använder sig av fyra parametrar 
för att mäta till vilken grad en individ kommer acceptera ett IS: 
 
1. Uppfattad användbarhet. Den grad användaren tror att ett specifikt IS kommer att 

förbättra hans/hennes prestationer.   
 

2. Uppfattad enkelhet att använda. Den grad användaren tror att användandet av ett specifikt 
IS kommer att vara fritt från bekymmer. 

 
3. Kognitivt instrumentala processer. Fyra kognitiva processer påverkar användarens 

uppfattning av informationssystemets användbarhet: 
 

1. Relevans: Den grad användaren tror att ett specifikt IS passar hans/hennes             
   åtaganden. 

 
2. Kvalitet: Den grad användaren tror att ett specifikt IS kommer att förbättra   

     hans/hennes åtaganden. 
         

3. Demonstrerbarhet: Den grad användaren tror att resultaten från användandet av ett   
    specifikt IS går att uppvisa konkret. 

 
4. Uppfattad enkelhet att använda: Den grad användaren tror att användandet av ett   

    specifikt IS kommer att vara enkelt.   
 
4. Processer för social påverkan. Tre sociala processer påverkar användarens uppfattning av 

informationssystemets användbarhet: 
 

1. Subjektiv norm: Den grad användaren tror att personer som är viktiga för   
          honom/henne tycker att han/hon bör använda ett specifikt IS. 

 
      2.   Status: Den grad användaren tror att användandet av ett specifikt IS kommer höja  
                hans/hennes status i en grupp. 
 
      3.   Frivillighet: Den grad användaren anser att användandet av ett specifikt IS är    
               frivilligt.  
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Figur 3: Extended Technology Acceptance Model 
 
Genom att mäta och analysera dessa fyra parametrar kan man fastställa till vilken grad en 
användare kommer acceptera ett informationssystem. Modellen innefattar även parametern 
”Erfarenhet” och tanken med parametern är att användarens erfarenheter påverkar såväl den 
subjektiva normen som uppfattade användbarhet (Chismar & Wiley, 2002).   
 
Vi kommer använda denna modell för att analyser resultatet från de två fokusgrupperna och 
deras grad av acceptans kommer att mätas efter skalan: låg, medel och hög. Med andra ord 
uppvisar fokusgrupperna tecken på att ha en låg grad av uppfattad användbarhet och enkelhet 
att använda kommunikationsverktyget kommer detta leda till en låg grad av acceptans. 
Uppvisar däremot fokusgruppen tecken på att ha en hög grad av uppfattad användbarhet och 
enkelhet att använda kommunikationsverktyget kommer detta leda till en hög grad av 
acceptans. Skulle fokusgrupperna uppvisa blandade tecken där uppfattad användbarhet t.ex. är 
låg och enkelhet att använda t.ex. är hög kommer detta leda till en medel grad av acceptans. 
 

3.5.2 Theory of Reasoned Action 

Theory of Reasoned Action (kommer förkortas TRA i fortsättningen) är en teori som handlar 
om människors beteende (Sheppard, 1988). Teorin formulerades 1980 av Ajzen och Fishbein 
när de forskade på sambandet mellan attityd och beteende. Modellen har används bland annat 
för att forska kring användares acceptans av olika typer av informationssystem (Furneaux, 
2005). I sin enklaste form ser modellen ut enligt följande: 
 
 
                 
 
 
Figur 4: Förenklad Theory of Reasoned Action 
 

Beteende Attityd Syfte 
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I denna teori består en persons attityd mot ett specifikt beteende av fyra faktorer. Faktor 
nummer 1 är individens föreställning om att beteendet leder till ett specifikt resultat. Faktor 
nummer 2 är individens utvärdering av detta resultat. Tror individen att resultatet är 
fördelaktigt kommer individen ta del av eller utföra beteendet. Tillämpat i en IS-kontext 
skulle detta innebära att om en individ tror att om han/hon använder ett specifikt 
kommunikationsverktyg och detta kommer resultera i att han/hon vinner fördelar, så kommer 
hon/han börja använda kommunikationsverktyget. Finner däremot individen att användningen 
av kommunikationsverktyget inte kommer resultera i några fördelar eller kanske till och med 
att medföra något negativt, kommer han/hon inte att använda verktyget. I denna modell finns 
även den subjektiva normen som är indelad i två subfaktorer. Faktor nummer 3 behandlar 
individens uppfattning av vad andra personer i omgivningen tycker att de ska göra. I sin 
renaste form är den subjektiva normen egentligen en form av grupptryck.  Personerna i 
individens omgivning som har kraft att påverka kan innefattas av vänner, familj, medarbetare, 
lärare och till och med personer som är framstående i media. I praktiken betyder detta att om 
t.ex. en individs vänner tycker att han/hon bör eller ska använda t.ex. ett specifikt 
kommunikationsverktyg så kommer individen att göra detta. Faktor nummer 4 är viljan att få 
omgivningens samtycke och är i detta sammanhang också en stark subfaktor för att man ska 
utföra ett specifikt beteende. Till slut leder individens attityd och subjektiva norm till att 
han/hon har ett syfte. Utifrån detta syfte kan sedan individen välja att utföra beteendet eller att 
inte utföra det. Den kompletta och mer komplexa modellen ser ut enligt följande (Ajzen & 
Fishbein, 1980): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi kommer använda denna modell för att analyser resultatet från de två fokusgrupperna och 
deras grad av acceptans kommer att mätas efter deras attityd gentemot 
kommunikationsverktyget som kan vara positiv eller negativ. Den subjektiva normen kommer 
att beskrivas att ha antingen en svag påverkan eller en stark påverkan. Vilken typ av påverkan 
det sedan är frågan om kommer specificeras i det avsnitt modellen används. Har 
fokusgruppen en positiv attityd gentemot kommunikationsverktyget och den subjektiva 
normen en stark påverkan som säger att kommunikationsverktyget kommer det att få en hög 
grad av acceptans. Respektive låg grad av acceptans om attityden är negativ och subjektiva 
normen har stark påverkan mot användandet av kommunikationsverktyget.  
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4. Resultat 
Följande avsnitt innehåller det samlade resultatet från de diskussioner vi höll med de två 
fokusgrupperna på Kungsmadskolan i Växjö. Resultatet är uppdelat efter den insamlade 
informationen från de två fokusgrupperna dvs. en del med killarna och en med tjejerna. Varje 
fokusgrupp är i sin tur indelad i fem olika avsnitt, ett för varje kommunikationsverktyg. 
 

4.1 Fokusgrupp 1: Killarna 

4.1.1 Chatt 

Vilket kommunikationsverktyg använder de för chatt? 

 

Det kommunikationsverktyg som användes för chatt var Windows Live Messenger (MSN). 
De var också övertygade om att det kommunikationsverktyg som andra ungdomar i deras 
ålder använde för chatt var MSN.  
 
Vilka motiv ligger bakom valet av kommunikationsverktyg för att chatta? 

 

Målet de hade med användandet av MSN var att prata med sina kompisar på ett smidigt sätt. 
Ofta sitter man vid datorn och då är det lätt att skicka iväg ett meddelande till en vän. 
Underhållningsvärdet och att det är roligt är också ett syfte med själva användandet av chatt. 
Ofta är det inte bara seriöst prat, utan man ”tramsar” med sina vänner via MSN. Den praktiska 
funktionaliteten är bara en liten anledning till att de använder sig av det. Ibland används dock 
MSN för att styra upp biobesök, planera spel på nätet eller planera andra saker med sina 
vänner. Även om MSN är roligt, och till viss del praktiskt, så rådde det ingen tvekan om att de 
skulle klara sig utan det. Anledningen till detta var att de vänner man pratar med på MSN, är 
de man träffar i skolan och då skulle deras sociala liv inte påverkas nämnvärt.  
 
Det som styr deras val av chatt är enbart användarna. Eftersom alla deras vänner använder sig 
av MSN, finns det heller inte något annat alternativ att använda sig av för att chatta. Att det 
blev just MSN som killarna använder sig av, beror på att MSN alltid funnits där och man 
hörde att det fanns genom sina vänner. MSN kommer med Windows och om man har ett 
Hotmail-konto så är det bara att logga in på MSN med det. När frågan kom upp om de bryr 
sig om att titta efter andra alternativ att chatta med när de väl hittat en chatt som var bra, var 
svaret genomgående nej. Om det dock kom en ny och häftigt chatt skulle de bli nyfikna på det 
och titta hur det fungerade. Detta betyder ändå inte att man skulle byta ut MSN direkt, utan 
man skulle vänta till alla ens kompisar också bytte till den nya chatten. Det är till och med så 
att om alla ens kompisar skulle byta till ett sämre verktyg, skulle man själv också behöva byta 
till det, eftersom att det enbart är användarna som styr valet. Man skulle helt enkelt få leva 
med att använda sig av ett sämre kommunikationsverktyg. Alla killarna i gruppen var överens 
att om det skulle införas en avgift för MSN, skulle man inte använda sig av det längre. Så pass 
viktigt var inte MSN för dem och de skulle hitta andra chattverktyg som var gratis för att 
kontakta sina vänner med.    
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4.1.2 Internetforum 

Vilket kommunikationsverktyg använder de för Internetforum? 

 

Internetforumen som killarna använde var framförallt: Flashback.info, Forumet.nu och 
Fuska.nu. Det var svårt för killarna att säga vilka forum andra ungdomar använder, då alla 
har sina egna intressen.  
 
Vilka motiv ligger bakom valet av kommunikationsverktyg för Internetforum? 

 

Målet och syftet gruppen hade med att använda sig av olika forum var att läsa, söka 
information, försöka få flera olika sidor av ett ämne, prata lite och göra egna inlägg om ämnen 
som finns på forumen. Vad några av dem ville, var att både få sin egen åsikt hörd och att höra 
andras åsikter om de diskuterade ämnena. Forumen användes också som en slags 
konsumenthjälp. Man hörde sig för vad andra hade för åsikter om det var en vara man skulle 
köpa och man sökte också efter redan skrivna åsikter om varorna man skulle köpa. Några i 
gruppen tyckte inte bara att det var praktiskt med forum, utan också kul att kunna hjälpa andra 
som behövde råd och hjälp om diverse saker. De svar vi fick om vad som styrde just deras val 
av forum var att det är ens eget intresse som styr helt och hållet. Man känner något för det 
ämne som forumet inriktar sig på. Andra saker var att man följde intressanta trådar och att 
man lärde känna personer som är aktiva på forumen och att det då blev en social gemenskap.     
  
Vad de tillfrågade ansåg om vilka valmöjligheter det fanns att välja forum, var svaret enkelt, 
nämligen att det finns hur många som helst. Även om de vanligaste är stora aktörer, så finns 
det en oändlig uppsjö av olika forum som kan användas då det finns forum som passar allas 
intressen. När det gällde forum var det så att det var de tillfrågade som sökte upp de olika 
forumen. Om man är intresserad av något så letar man upp ett bra forum för det intresset, 
förutsatt att de forumen man redan använde inte hade svaren man letade efter. Killarna i 
fokusgruppen kände att om man väl hittat ett forum som täckte deras intresse, så fanns det 
ingen anledning att söka efter nya forum som hade samma inriktning som det som de redan 
använde sig av. En av killarna använde sig dock av Wikipedia istället för de traditionella 
forumen, då han ansåg att de ofta var svåra och lite omständiga att använda. Alla killarna i 
gruppen var överens om att man skulle klara sig utan forum, men att det givetvis skulle vara 
tråkigt. Om de skulle använda sig av forum mot en avgift var uteslutet för alla, då man alltid 
kan hitta information någon annanstans.   
 

4.1.3 Community 

Vilket kommunikationsverktyg använder de för community? 

 

De olika community som användes av killarna var framförallt: Community.se, Helgon.nu, 
Lunarstorm och Facebook. De trodde att det var dessa community som andra ungdomar i 
deras ålder också använder. Bilddagboken.nu nämndes också som ett community som deras 
vänner använder sig av. Även om de trodde att det var mest deras tjejkompisar som använde 
sig av just Bilddagboken.nu. 
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Vilka motiv ligger bakom valet av kommunikationsverktyg för community? 

 

Målet som killarna har med att använda en community som ett kommunikationsverktyg är 
framförallt att prata med sina kompisar och se vad de gör. Det nämndes också att det används 
som en sista utväg för att nå folk som man inte lyckats få tag på, på annat sätt. Framförallt var 
dock mål och syfte med community att det är roligt att använda. De var alla överens om att 
det inte är speciellt praktiskt att använda sig av community som ett kommunikationsverktyg, 
men att det är roligt. När man väljer sitt community så styrs det av vilka av ens vänner som 
använder samma. Det ska också vara enkelt att förstå hur det community man är inne på, 
fungerar. Detta var anledningen till att en av killarna i fokusgruppen valt att inte använda sig 
av community överhuvudtaget, eftersom att det ofta var lite jobbigt att sätta sig in i hur de 
fungerade.    
 
Det råder ingen tvekan om att det finns många olika community att välja på. Dock väljer man 
ändå samma som ens vänner har. Ofta var det just via vänner som man fick reda på att olika 
community fanns och att personer runt omkring en pratade om dem. Det var så alla killarna i 
gruppen lyckades söka upp de community som de använder. När killarna i vår fokusgrupp 
hade hittat en, eller flera, community som de trivdes med valde de inte att söka efter nya, då 
det ofta kan vara lite tidsödande och jobbigt att sätta sig in i hur ett nytt fungerar. Även om de 
flesta av killarna ansåg att det var kul att använda sig av forum skulle de klara sig utan dem 
och på frågan om de skulle vara beredda att betala för att använda en community, var svaret 
nej. 
 

4.1.4 Internettelefoni 

Vilket kommunikationsverktyg använder de för Internettelefoni? 

 

Internettelefoni användes inte av någon av killarna.  
 
Vilka motiv ligger bakom valet av kommunikationsverktyg för Internettelefoni? 

 

En av dem hade dock använt sig lite av det för en tid sedan. Då var det för att prata med 
vänner samtidigt som man spelade spel via nätet. Killarna trodde inte heller att deras 
kompisar använde sig av Internettelefoni som kommunikationsverktyg i speciellt stor 
utsträckning. Kanske att några av deras kompisar använde det när de spelade spel på nätet. 
Den stora anledningen till att de inte använde sig av Internettelefoni var att de har 
mobiltelefoner som de hellre använder. 
 

4.1.5 E-post 

Vilket kommunikationsverktyg använder de för e-post? 

 

De e-poster som användes var: Hotmail, Spraymail och skolmailen. Killarna trodde också att 
det är dessa e-poster som är vanligast bland ungdomar i deras ålder.    
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Vilka motiv ligger bakom valet av kommunikationsverktyg för e-post? 

 

Anledningen till att man använder sig av en e-post som ett kommunikationsverktyg är flera. 
Ofta använde killarna den till skolarbeten och andra lite viktigare saker. De använde också sin 
e-post när de beställde grejer från nätet eller om man skulle registrera sig på en sida på 
Internet. Ofta var de tvingade till att ha en e-postadress för att kunna göra dessa saker. 
Killarna kände att e-posten är praktisk, snarare än rolig. Det som styrde killarnas val av e-post 
var de inte säkra på. Detta eftersom de skaffade sina e-poster för länge sedan och kommer inte 
riktigt ihåg varför det blev just den som de använder. Däremot var både Hotmail och 
Spraymail gratis innan också, så de trodde att det var en av anledningarna, samt att de var på 
svenska. Det som gjorde Hotmail attraktivt, var att det är kopplat till MSN, som de använder 
som chatt. Andra saker som gör att en viss e-post väljs är lagringsutrymmet man får, adressen 
i sig, samt att den ska vara lätt att använda. Om de själva sökte upp e-postadressen kommer de 
heller inte ihåg, eftersom det var runt tio år sedan de skaffade sina e-postadresser, men de 
hade för sig att man fick höra att Hotmail och Spraymail fanns genom kompisar. De valde då 
själva att söka upp dem efter att de hört talas om dem. Skolmailen däremot blev de tilldelade. 
 
Killarna tycker att det finns valmöjligheter när det gäller e-post. Däremot när man väl har valt 
sin e-post och haft den ett tag blir man lite bunden vid den. Detta eftersom att alla har din e-
postadress och man själv, i sin tur, har sin adressbok med alla sina kontakter. Om man ändå 
väljer att byta finns det gott om alternativ. Det var hela gruppen överens om. Skolmailen var 
dock inget som valdes utan den fick killarna automatiskt när de började på skolan. Om de 
skulle kunna tänka sig att byta adress var svaret genomgående nej. En av killarna kunde inte 
förstå varför man skulle vilja det, då man haft den så länge och har alla sina kontakter 
samlade på sin e-post. När diskussionen kom in på om de skulle kunna klara sig utan en e-
post, kom de överens om att det skulle de inte göra. E-posten ansåg killarna vara viktig och 
skulle avgift införas var de osäkra på om de skulle betala eller byta e-post.  
 

4.2 Fokusgrupp 2: Tjejerna 

4.2.1 Chatt 

Vilket kommunikationsverktyg använder de för chatt? 

 

Kommunikationsverktyget tjejerna använder för att chatta var uteslutande MSN. Tjejerna tror 
att MSN är det vanligaste kommunikationsverktyget för att chatta bland ungdomar i deras 
ålder, de hade inte hört om någon som använde något annat.  
 
Vilka motiv ligger bakom valet av kommunikationsverktyg för att chatta? 

 

Målet med användandet av detta kommunikationsverktyg var att prata med sina vänner och 
verktyget ansågs vara ett smidigt och bekvämt sätt att göra detta på. 
Kommunikationsverktygets funktioner för samtal i grupp var också något man använde 
mycket för att prata med flera av sina vänner samtidigt. Man kan sammanfatta det genom att 
säga att det huvudsakliga syftet till varför tjejerna använder MSN är för att det är roligt att 
prata med sina vänner via verktyget. Den viktigaste anledningen till att man hade valt just 
MSN för att chatta, var att alla andra i tjejernas omgivning använde detta 
kommunikationsverktyg. Några riktiga alternativ till MSN såg inte tjejerna, visserligen fanns 
det verktyg att välja på men tjejerna kände ändå ingen som använde dem och då förlorade de 
sitt syfte.  
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MSN har enligt tjejerna blivit det standardiserade kommunikationsverktyget man använder 
för att chatta och de letar inte efter några alternativ. Skulle det dyka upp bra alternativ till 
MSN så tror tjejerna att det skulle ta lång tid innan man började använda dem. Dessutom 
skulle de inte sluta använda MSN om det kom något nytt och bättre verktyg, utan använda 
båda.  
 
Skulle det införas avgift för att använda MSN så hade några av tjejerna betalat denna utan att 
tveka, medan andra ställde sig mera tveksamma till fortsatt användning. Dock sa ingen av 
tjejerna ett absolut nej till att betala en avgift då den kontaktlista av vänner man hade i MSN 
ansågs vara värdefull. Ingen av tjejerna ansåg att de aktivt letat upp MSN på egen hand utan 
tyckte att det var MSN som hade tagit kontakten med dem på ett eller annat sätt. En del hade 
hört om det från vänner, syskon, reklam och andra hade hittat det på datorn då det följer med 
Windows operativsystem. En annan viktig faktor till att man hade börjat använda MSN var att 
man ursprungligen hade haft ett Hotmail-konto och via detta hade kommit i kontakt med 
MSN. Det framkom också att tjejerna skulle tycka att det hade känts tomt om de inte fick 
fortsätta att använda MSN som sitt kommunikationsverktyg för chatt. 
 

4.2.2 Internetforum 

Vilket kommunikationsverktyg använder de för Internetforum? 

 

Ingen av tjejerna använde sig av något forum. 
  
Vilka motiv ligger bakom valet av kommunikationsverktyg för Internetforum? 

 

Anledningarna till att tjejerna inte använde sig av forum för att kommunicera var att de ansåg 
att det var något killar använde och dessutom inriktade sig de flesta forum mot killars 
intressen. De ansåg att forum var tjatiga och vill de hitta information finns det bättre ställen de 
kan vända sig till. 
 

4.2.3 Community 

Vilket kommunikationsverktyg använder de för community? 

 

Det community tjejerna använde främst var Bilddagboken.se, men de hade också 
användarkonton på Lunarstorm och Facebook som man loggade in på dagligen. De tror att 
dessa tre community är de vanligaste även bland andra ungdomar i deras ålder.  
 
Vilka motiv ligger bakom valet av kommunikationsverktyg för community? 

 

Det huvudsakliga målet med användningen av detta kommunikationsverktyg är att prata med 
sina vänner och ha roligt. Nyfikenheten är också en viktig faktor för användningen som stillas 
genom att man kan titta på andra användares bilder och se vad de har för sig. De som 
specificerade Facebook säger att de valde det för att det var nytt och spännande och för att 
man kunde hitta vänner där som man inte pratat med på ett tag. Syftet med användningen av 
community är både underhållande och praktisk genom att de kan ha bra koll på vad sina 
vänner gör. Det som är avgörande i valet av community är vännerna och man väljer samma 
community som de använder.  
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Andra faktorer som styr valet är intressen, språk och rykte. MySpace och Facebook upplevs 
som krångliga för att de är på engelska. Lunarstorm har rykte om sig att vara en community 
för fjortisar och Facebook har fått dåligt rykte för att man lämnar bort rättigheter på bilder och 
annat material. Tjejerna tycker att det finns många alternativ till de community de använder 
idag men understryker att det inte spelar så stor roll då man ändå bara använder det som 
vännerna använder. De är nöjda med de community som de använder och ser ingen anledning 
till att byta. De tycker att byta och sätta sig in i hur ett nytt community fungerar skulle 
innebära för mycket bekymmer. Skulle det införas en avgift på deras community skulle dock 
alla utom en av tjejerna byta till ett som var gratis. Huruvida man skulle klara sig helt utan 
sina community rådde det delade meningar om och halva gruppen skulle klara sig utan. Ingen 
av tjejerna ansåg att de hade letat upp något av sina community på egen hand, utan de hade 
blivit uppsökta på ett eller annat sätt. De vanligaste sätten var att vänner berättade om dem 
och Facebook hade de hört mycket om i media.  
 

4.2.4 Internettelefoni 

Vilket kommunikationsverktyg använder de för Internettelefoni? 

 

Ingen av tjejerna använde sig av något kommunikationsverktyg för Internettelefoni.  
 
Vilka motiv ligger bakom valet av kommunikationsverktyg för Internettelefoni? 

 

Anledningen till man inte använder sig av Internettelefoni är för att man har mobiltelefoner 
och vanlig hemtelefon. Detta faktum gör Internettelefonin överflödig enligt tjejerna. 
 

4.2.5 E-post 

Vilket kommunikationsverktyg använder de för e-post? 

 

Tjejerna använde sig av tre olika e-poster: Hotmail, skolmail och jobbmail. Bland ungdomar i 
deras ålder tror tjejerna att Hotmail, Gmail, Yahoomail! och skolmailen är de vanligaste 
kommunikationsverktygen för e-post. 
 
Vilka motiv ligger bakom valet av kommunikationsverktyg för e-post? 

 

Målet för användningen är praktisk och man använder sin e-post för skicka vikiga 
meddelanden och filer till andra personer. E-posten används också mycket för att ta emot 
bekräftelse från olika beställningar på Internet. Både skol- och jobbmailen har blivit tilldelade 
tjejerna och man anser att man då inte alls hade något inflyttande över valet. Hotmail valde 
man för att vännerna hade den, lätt att förstå, på svenska, gratis, mycket lagringsplats och 
dessutom är den kopplad till MSN. Hotmail är den e-posten som har funnits längst och är 
därmed mest känd. Tjejerna är medvetna om att det finns alternativ till Hotmail men känner 
sig inte benägna att byta då man har vant sig vid Hotmail och det är där man har alla MSN 
kontakter. Dessutom har alla vänner Hotmail-adressen och skulle man byta blir det jobbigt att 
informera alla vänner om det. E-posten är den grupp av kommunikationsverktyg man skulle 
klara sig sämst utan och att beställa saker på Internet och boka t.ex. biobiljetter skulle bli 
problematiskt. Skulle det införas en avgift på Hotmail skulle de flesta tjejerna byta till en e-
post som var gratis. En av tjejerna framhöll dock värdet av den kontaktlista man hade på sin 
Hotmail och skulle vara beredd att betala en summa för att få behålla den.  
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5. Analys 
Följande avsnitt kommer att analysera det resultat som fokusgrupperna genererade och som 
underlag för denna analys har vi använt oss av avsnitten motivation, val och acceptans från den 
teoretiska referensramen. Analysen är uppdelat efter den insamlade data från de två 
fokusgrupperna dvs. en del med killarna och en med tjejerna. Varje fokusgrupp är i sin tur indelad 
i fem olika avsnitt, ett för varje kommunikationsverktyg. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som gör 
en jämförelse mellan killarnas och tjejernas analyser. 

 

5.1 Fokusgrupp 1: Killarna 

5.1.1 Chatt 

För att chatta var det uteslutande MSN som gällde. Här kan man direkt dra paralleller till teorin 
om behov av Maslow. Där är en av punkterna social gemenskap och status. Det var just detta som 
var en av de avgörande faktorerna till att man använder MSN. Anledningen till att killarna 
använder sig av just MSN, är att deras vänner gör det. Under samtalen poängterade killarna i 
fokusgruppen flera gånger att man använde den chatten som alla ens kompisar använde och det 
var egentligen den enda anledningen till valet av chatt. Annars fanns det ingen som helst 
anledning till att chatta överhuvudtaget. Killarnas sociala behov i kombination med att MSN är det 
marknadsledande (flest användare) kommunikationsverktyget för att chatta är det som gör MSN 
till förstahandsvalet. I det behavioristiska perspektivet förklaras det att det är miljön som påverkar 
motiven och i det här fallet ser vi att detta stämmer bra. Alla killarna ansåg sig dock kunna klara 
sig utan att använda sig av MSN och detta tycker vi tyder på att valet av kommunikationsverktyg 
inte påverkar deras sociala överlevnad i någon större utsträckning. Motivationen kom också från 
inre faktorer som att själva användningen av MSN är roligt.  
 
Beslutsprocessen runt killarnas val har låg komplexitet och de funderar i princip inte alls över 
varför de väljer just MSN som sitt kommunikationsverktyg. Detta kan bero på att de har använt 
verktyget väldigt länge och därför fattar beslutet av gammal vana. Det faktum att MSN faktiskt är 
helt gratis spelar också en viktig roll i beslutsprocessen och gör valet att använda 
kommunikationsverktyget får en låg komplexitet. Konsumentbehovet som MSN uppfyller hos 
killarna är i första hand på ett emotionellt plan genom den sociala kontaktyta verktyget skapar, 
men också delvis praktiskt då killarna använder det till att planera aktiviteter. Detta behov är inget 
som de på egen hand har skapat utan de har blivit upplysta av sina vänner och delvis MSN.  

 
Acceptansen av MSN har en hög grad hos killarna och detta tror vi främst beror på ett par saker. 
Killarna nämner under diskussionerna att oavsett hur svårt att använda ett chattverktyg är så 
kommer de att använda det om deras vänner gör det. Detta tyder på att påverkan den subjektiva 
normen från både TRA och TAM2 har på deras acceptans är mycket viktig. De verkar inte heller 
tycka att MSN är svårt att använda och ett av deras argument för att använda det är just att de 
uppfattar MSN ha en hög grad av uppfattad enkelhet att använda. Ur TAM2 modellens perspektiv 
får MSN en hög grad av acceptans. Killarnas attityd gentemot MSN verkar vara positiv och 
resultatet de är ute efter med användningen är att ha roligt, vilket de också har. Ur TRA modellen 
perspektiv får MSN också en hög grad av acceptans.  
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5.1.2 Internetforum 

Anledningarna till att killarna använder sig av forum är flera. Det som sades här var att motiven 
till att de använde sig av forum var att läsa om olika saker, söka information om ämnen, få en 
högre förståelse inom ämnen, göra inlägg och hjälpa andra människor. Enligt Maslow finns det två 
olika typer av behov som styr motivationen där den första är grundläggande behov och den andra 
är växtbehov. Växtbehov ingår i det självförverkligande som man vill uppnå och det i sin tur ingår 
i Maslows behovshierarki. Här ser man att det är bl.a. detta som killarna vill uppnå med sin 
användning av forum. De söker information, hjälper andra m.m. för att själva kunna utvecklas och 
hela tiden lära sig nya saker. Att killarna också umgås och delar intressen med de andra på 
forumen som de besöker kan också visas i Maslows behovshierarki. Här finns nämligen en punkt 
som handlar om just social gemenskap och status. De motivationsfaktorer som finns för killarnas 
användning av forum kan delas in i inre och yttre motivationsfaktorer. De inre 
motivationsfaktorerna för killarna och deras användning av forum är att det kan vara kul att hjälpa 
andra användare med saker och ting. Det är dock den yttre faktorn som är viktigast för dem, då de 
söker information och hjälp på diverse forum för att själva skaffa sig lärdom om olika ämnen och 
kunna se saker från andra infallsvinklar. Viljan att hjälpa kan också tolkas som ett sökande efter 
självrespekt dvs. 4:e steget i Maslows behovshierarki då detta bidrar med att de blir respekterade 
av andra och sig själva.    
 
Beslutsprocessen för vilka forum man väljer att använda är viktig då det finns väldigt många 
forum med samma inriktningar. Komplexiteten i valet kan variera beroende på om man är i 
sökningsfasen eller om man redan hittat ett forum man tycker om. När killarna väl ska söka efter 
ett nytt forum blir komplexiteten hög, eftersom att det finns väldigt många valmöjligheter och det 
kan vara svårt att hitta ett som passar perfekt. Dock är det så att när killarna väl hittat sitt forum, 
sjunker komplexiteten till en låg nivå eftersom att de tillslut använder det av gammal vana och inte 
söker efter andra alternativ. Själva värdet på forumet kommer att bli högt när de väl valt sitt forum 
då valmöjligheterna för liknande forum är enorma. Engel m.fl. (1993) talar också om de typer av 
konsumentbehov som finns. Eftersom att det alltid var killarna själva som sökte upp de forum de 
använder är de medvetna om vilka konsumentbehov de har och försöker tillgodose dem i sitt val 
av forum. I det här fallet är det de praktiska behoven som spelar roll, då de är mest ute efter att 
söka information och lära sig saker. Det ska dock sägas att det också finns inslag av emotionella 
fördelar. Detta då killarna tycker att det är roligt att använda sig av forum och det finns en viss 
status involverad när man hjälper andra och sätter sina kunskaper i display.  
 
Acceptansgraden som TRA modellens perspektiv har när det gäller forum kan räknas som 
förhållandevis hög när de väl hittat ett de känner att de är nöjda med. Detta beror framförallt på att 
de själva har en positiv attityd till forumet de använder. Den subjektiva normen i detta fall har en 
svag påverkan dvs. det verkar inte finnas något grupptryck från deras vänner och bekanta som 
tycker att de ska använda det ena eller andra forumet. Acceptansgraden ur TAM2 modellens 
perspektiv rådde det delade meningar om. Killarna uppfattade graden av användbarhet som hög 
men en av dem tyckte att de kunde vara komplicerade att använda och föredrog andra enklare 
alternativ. Uppfattningen att forum är komplicerade att använda gör att acceptansgraden sjunker. 
Detta betyder att Internetforum får en acceptansgrad som är medel ur TAM2 modellens 
perspektiv.  
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5.1.3 Community 

Motivationen bakom vilket community killarna använde var att det är kul och för att söka 
gemenskap. Detta är de inre faktorerna till deras motiv. Killarnas enda egentliga förväntning på 
användningen av community var nöje och de hade ganska höga förväntningar på att det skulle vara 
roligt. Detta betyder att den inre motivationen till användandet var starkt. Valet av vilken 
community killarna använder baserar sig på vilka andra användare som också använder det. Om 
inte killarnas vänner använder en viss community känner de inte själva att de heller vill använda 
den. Social gemenskap är en stark motivationsfaktor som går att hitta i mitten av Maslows 
behovhierarki.  
 
Beslutsprocessen och komplexiteten runt killarnas val av community är låg och detta beror främst 
på att deras community är gratis och används av gammal vana. Det värde som deras community 
har är lågt, då killarna hade få valmöjligheter i sina val. Behovet av att ha ett community är något 
de blev medvetna om efter att ha pratat med sina vänner. Konsumentbehovet är av emotionellt art 
och det uppfylls genom den sociala kontaktyta deras community tillhandahåller.  
 
Killarnas attityd gentemot de community de använde var positiv och detta tror vi beror på att det 
resultat de förväntade sig av sina community var att ha roligt med sina vänner och det hade de 
också. Den subjektiva normen spelar också en viktig roll i acceptansen och det visar sig genom att 
killarna väljer samma community som deras vänner använder. Vi uppfattade en hög grad av 
acceptans ur TRA modellens perspektiv. Alla uppfattade sina community som användbara och det 
beror främst på att det fanns en hög grad av subjektiv norm bakom valet. En av killarna tyckte att 
community var komplicerade att använda och gjorde därför inte det. Detta gör att acceptansgraden 
för community hamnar på medel ur TAM2 modellens perspektiv.  
 

5.1.4 Internettelefoni 

I gruppen av killar var det inte någon som använde det här kommunikationsverktyget. Detta 
berodde på att de inte ansåg att de behövde använda det för tillfället. Detta bidrar till att 
motivationen blir så låg att användningen av verktyget helt uteblir. Detta kan härledas till det 
kognitiva perspektivet där killarnas förväntningar och värderingar är svaga angående 
Internettelefoni. Vi tror också att det kan bero på att de tror att användningen är svårare än 
användningen av mobiltelefoner. Internettelefonin får en låg grad av acceptans p.g.a. att de 
uppfattar det som svårt att använda i jämförelsen med mobilen och uteblir därmed. Detta trots att 
Internettelefonin ofta är gratis och har möjligheten att ringa till vanliga telefoner. Det ska dock 
tilläggas att en av killarna hade provat på Internettelefoni och detta kan härledas till det kognitiva 
perspektivet då han kan haft förväntningar på Internettelefoni som gjorde att han blev motiverad 
att testa det. Målet han uppnådde med användningen var antagligen inte så pass starkt att han 
skulle fortsätta vara motiverad och slutade därmed.  
 

5.1.5 E-post 

Motivationen som styrde killarnas val av e-post var av yttre karaktär. Detta eftersom att de själva 
ansåg att en e-post kunde hjälpa till och underlätta vid kommunikation via Internet. De e-poster 
som killarna använde sig av var Hotmail, Spraymail och en skolmail. Skolmailen hade de blivit 
tilldelade av skolan när de började och killarna hade här ingen möjlighet att påverka detta val. 
Förväntningarna och de värderingar killarna hade på e-posten som de fått från skolan var starka 
och de trodde att de skulle kunna sköta sin skola bättre, och i vissa fall var de t.o.m. tvungna att 
använda sig av just skolmailen. När det gäller deras val av Hotmail och Spraymail var det lite 
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annorlunda eftersom de själva hade valt dessa verktyg för e-post för en lång tid sedan. Däremot 
fanns det även här höga förväntningar och värderingar från killarnas sida.  
 
Beslutsprocessen runt killarnas val av e-post ser lite olika ut beroende på hur de har blivit tilldelad 
den, men den har alltid låg komplexitet. Skolmailen har de blivit tilldelade vilket medför att de 
inte har gjort något val alls. Hotmailen och Spraymailen har de själva valt och men har haft dem i 
flera år och valet har således blivit ett de tar av gammal vana. De tillfredställer praktiska behov 
som t.ex. biljettbokning med sina frivilliga verktyg för e-post. De värderar dem ganska högt p.g.a. 
av de svårigheter det skulle innebära att informera sina bekanta om den nya adressen.  
 
Killarna har en positiv attityd till resultatet de kan få ut av sina verktyg för e-post och tillsammans 
med den subjektiva normens påverkan får deras verktyg för e-post en hög grad av acceptans ur 
TRA modellens perspektiv. TAM2 modellen ger också deras kommunikationsverktyg för att 
skicka e-post en hög grad av acceptans. Detta beror på att killarna verkar tycka att e-post 
verktygen är användbara och enkla att använda.  
 

5.2 Fokusgrupp 2: Tjejerna 

5.2.1 Chatt 

Motivationen för tjejerna att använda MSN som sitt kommunikationsverktyg för att chatta kom 
främst från den omgivande miljön och vänner. Det behavioristiska perspektivet inom psykologin 
beskriver miljön som en faktor som påverkar individens motiv och vi ser här stark koppling 
mellan teori och verklighet. Tjejernas vänner har genom den sociala gemenskapen de erbjuder 
också en påverkan på motiven som gjorde att alla hade valt MSN. Några yttre motivationsfaktorer 
fick vi inte fram, men som inre motivationsfaktor nämnde tjejerna att MSN var roligt att använda.   
 
Valet att använda sig av just MSN var inget tjejerna funderade över och anledningen till att deras 
beslutsprocess och komplexiteten har varit så låg tror vi beror på två faktorer. Valet görs av 
gammal vana och att MSN är gratis. Eftersom det enligt tjejerna inte fanns några alternativ till 
MSN så värderade de kommunikationsverktyget lågt. Däremot värderade tjejerna den kontaktlista 
i MSN, som de hade skapat på egen hand, högt. Här ser man att den grad av valmöjlighet tjejerna 
har påverkar kommunikationsverktygets värde. Konsumentbehovet som MSN uppfyller hos 
tjejerna är på ett emotionellt plan och inget de själva varit medvetna om att de hade, innan de blev 
upplysta om det från vänner, bekanta och reklam. 
 
Anledningen till att MSN har en hög grad av acceptans hos tjejerna tror vi till stor del beror på den 
subjektiva normen som personer i deras omgivning förmedlar. Det är MSN som är 
standardverktyget för att chatta bland gymnasieeleverna på Kungsmadskolan i Växjö och detta har 
en stark påverkan på tjejernas grad av acceptans gentemot verktyget. Attityden gentemot verktyget 
var positiv och ur TRA modellens perspektiv har MSN en hög grad av acceptans. Tjejerna anser 
MSN vara ett ”smidigt och bekvämt” verktyg att använda. De förväntar sig att användandet 
resulterar i en underhållande stund och det verkar som de uppnår det när de använder verktyget. 
Detta tillsammans med den subjektiva normen påverkan bidrar till att graden av acceptansen blir 
hög ur TAM2 modellens perspektiv. 
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5.2.2 Internetforum 

Ingen av tjejerna använde sig av forum eftersom de tyckte att de vänder sig mot killars intressen. 
Det kognitiva perspektivet i psykologin betonar att en individs motivation är kopplad till 
förväntning och värdering. Detta blir tydligt i det här sammanhanget och eftersom tjejerna 
förväntar sig att forumen vänder sig till killar blir motivationen att använda dem låg. Tjejerna 
tycker att huvudmålet med att använda sig av forum är att söka information och de tycker att detta 
gör man mer effektivt på andra ställen, dessutom tycker de att forum är tjatiga.  
 
De negativa känslorna gentemot kommunikationsverktyget övervinner de positiva vilket resulterar 
i en negativ attityd gentemot forum. Den subjektiva normen är stark då det inte verkar finnas 
någon person i tjejernas omgivning som tycker att de bör använda forum. Acceptansgraden 
gentemot forum blir således låg om man ser på det ur TRA modellens perspektiv. Forum upplevs 
både som svåra att använda och inte som användbara, detta ger tjejerna en låg grad av acceptans 
gentemot kommunikationsverktyget om man ser det ur TAM2 modellens perspektiv. 
 

5.2.3 Community 

Tjejerna använder sig av tre olika community: Bilddagboken.se, Lunarstorm.se och 
Facebook.com. Det mest populära av dessa tre verktyg var Bilddagboken.se och 
huvudanledningen till det var att flest vänner till dem använder det. Detta tyder på att tjejerna 
genom bilddagboken söker social gemenskap vilket är en stark motivationsfaktor bakom valet. 
Som en yttre motivationsfaktor nämner tjejerna att det kan vara praktiskt att ha koll på vad 
vännerna gör. Tjejerna tycker det är roligt att använda Bilddagboken.se och det är en stark inre 
motivationsfaktor.  
 
Valet av community hänger starkt ihop med vad vännerna använder och detta tyder på att t.ex. 
bilddagboken uppfyller ett emotionellt behov hos tjejerna. Detta behov hade de blivit medvetna 
om efter att vänner och bekanta informerat dem. Andra faktorer som var viktiga vid valet av 
community var intresse, språk och rykte. Detta visar på att det föregår en viss beslutsprocess inför 
ett val. Det faktum att de community tjejerna använder är gratis, sänker dock komplexiteten i 
dessa beslut avsevärt. Dessutom har tjejerna använt sina community ett tag och tar besluten av 
gammal vana och det sänker komplexiteten på valet ytterligare.  
 
Tjejerna nämner att Facebook och MySpace är på engelska och känns därför svårare att använda. 
Detta sänker graden av acceptans och gör att tjejerna föredrar en community som är på svenska 
och på så vis blir lättare att använda. Inlärningen av en helt ny community upplevs också som en 
barriär som man inte är beredd att ta sig förbi i nuläget. För att en community ska få en hög grad 
av acceptans ur TAM2 modellens perspektiv ska det vara enkelt att förstå, använda och tjejernas 
vänner ska finns där. De parametrar TRA använder för att utvärdera acceptans pekar på att 
tjejernas grad av acceptans är hög. Den subjektiva normen påverkar tjejerna och de tycker mindre 
om Lunarstorm än Bilddagboken för att Lunarstorm har ett rykte bland vännerna om att vara en 
samlingsplats för yngre människor s.k. fjortisar. Dock verkar det som om attityden till 
användandet av dessa är så pass positiv att de ändå använder dem kontinuerligt.  
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5.2.4 Internettelefoni 

Tjejerna ser ingen anledning att använda Internettelefoni så länge de har mobiltelefoner och 
hemtelefon. Detta är ett beslut tjejerna fattar av gammal vana. Vi tror också att det kan bero på att 
de tror att användningen är svårare än användningen av mobiltelefoner. Internettelefonin får en låg 
grad av acceptans p.g.a. att de uppfattar det som svårt att använda i jämförelsen med mobilen och 
uteblir därmed. Detta trots att Internettelefonin ofta är gratis och har möjligheten att ringa till 
vanliga telefoner.  
 

5.2.5 E-post 

Motivationen bakom valet av e-post var i huvudsak av en yttre karaktär och hängde ihop med den 
nytta de upplevde sig ha av verktyget. De hade blivit tilldelade en e-post från skolan och en från 
arbetet. Tjejerna ansåg sig inte ha haft någon påverkan på detta val och motivationen att använda 
det kom uteslutande från att man hade starka förväntningar och ett högt värderat mål med 
användandet vilket stämmer bra överens med det kognitiva perspektivet. Det vill säga de trodde att 
de kunde sköta skola och arbete bättre med hjälp av verktyget. Miljön har haft en stark påverkan 
på dessa motiv. Hotmail var den enda e-post de hade valt själva och den var egentligen inte heller 
helt valfri längre då den är sammanlänkad med deras MSN-konton. Vilket innebär att 
motivationsfaktorerna bakom användningen av Hotmail blir starkt sammanlänkad med de för 
MSN.  
 
Valet har inte varit helt fritt i något av fallen och detta gör att tjejerna värderar sina verktyg för e-
post lågt och nästan alla skulle byta om det infördes en avgift på dem. Däremot värderade tjejerna 
de kontaktlistor i verktygen för e-post, som de hade skapat på egen hand, högt. Här ser man att den 
grad av valmöjlighet tjejerna har påverkar kommunikationsverktygets värde. E-posterna uppfyller 
tjejernas konsumentbehov genom att ge dem en praktisk fördel. Beslutsprocessen runt valet av e-
post har låg komplexitet därför att beslutet fattas av gammal vana och att de är gratis.  
 
Den subjektiva normen som råder hos personerna i tjejernas omgivning har haft en stark påverkan 
på deras grad av acceptans gentemot kommunikationsverktygen. Skolan tycker att de ska använda 
skolmailen, arbetsgivaren tycker de ska använda jobbmailen och vännerna tycker de ska använda 
Hotmailen. I slutändan har tjejerna fler positiva känslor gentemot de kommunikationsverktyg de 
använder för att skicka e-post än negativa och detta gör att deras attityd blir positiv och graden av 
acceptansen hög sett ur TRA modellens perspektiv. Anledningarna till att tjejerna accepterar de 
verktygen för e-post de använder i nuläget är för att de värderar nyttan högt och de har vant sig vid 
verktygen och vet hur man använder dem utan besvär. Detta leder till att verktygen får en hög grad 
av acceptans sett ur TAM2 modellens perspektiv.  
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5.3 Likheter och skillnader mellan fokusgrupperna 

5.3.1 Chatt 

Gemensamt mellan grupperna när det gällde MSN som kommunikationsverktyg, var att alla enbart 
använder sig av MSN för att chatta. Den största motivationsfaktorn för killarna och tjejerna var 
också den gemensam, nämligen vännerna. Båda fokusgrupperna ansåg sig också ha emotionella 
fördelar med sin användning av kommunikationsverktyget. Båda fokusgrupperna hade också en 
låg komplexitet på den beslutsprocessen som föregick valet av MSN detta berodde främst på att 
valet gjordes av gammal vana och att MSN är gratis. Hur de kom i kontakt med chattverktyget var 
också gemensamt mellan fokusgrupperna, där de båda hade på ett eller annat sätt blivit upplysta 
om att MSN existerade. Gymnasieelevernas grad av acceptans till sitt kommunikationsverktyg för 
MSN var även det högt i båda grupperna.  
 
Det fanns också saker som skilde fokusgrupperna åt. Killarna tyckte att MSN också hade en delvis 
praktisk fördel, något som tjejerna inte ansåg. En annan skillnad mellan fokusgrupperna var att 
tjejerna värderade kontaktlistan i MSN högre än killarna. 
 

5.3.2 Internetforum 

Här fanns det inga likheter mellan grupperna eftersom att de enda som använde sig av forum som 
ett kommunikationsverktyg var killarna. Den stora skillnaden som gjorde att ingen av tjejerna 
använde forum var att de tyckte de var för besvärliga och upplevde sig ha enklare alternativ att 
tillgå. Ytterligare en anledning skulle kunna vara att killarna söker status genom att använda 
forum, vilket tjejerna inte är lika intresserade av.  
 

5.3.3 Community 

Gemensamt mellan grupperna när det gäller användandet av community var framförallt att båda 
grupperna använder sig av dem för att det är roligt och att de känner en social gemenskap. Både 
killarna och tjejerna väljer vilket community de ska använda av gammal vana. Detta visar att båda 
fokusgruppernas beslutsprocess har en låg komplexitet vid valet av community. Även graden av 
acceptans är en gemensam sak mellan grupperna dvs. båda har en hög sådan. Den stora skillnaden 
som fanns mellan fokusgrupperna var att tjejerna tyckte att användandet av community inte bara 
var roligt, utan det även var praktiskt att använda sig av det ibland.  
 

5.3.4 Internettelefoni 

Det gemensamma mellan fokusgrupperna när det gäller Internettelefoni är att ingen av dem 
använde det för att mobiltelefonin anses fortfarande som mer tillgänglig och fyller det behovet. 
Den skillnad som fanns var dock att en av killarna hade provat att använda Internettelefoni under 
en liten tid, men sedan slutat igen, men detta anser vi vara en sådan liten skillnad mellan 
fokusgrupperna att den är obetydlig.  
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5.3.5 E-post 

Likheterna mellan de båda fokusgrupperna när det gäller sin användning av e-post är flera. Den 
första är att båda fokusgruppernas motivation bakom deras val av e-post är av en yttre karaktär 
och hänger direkt ihop med den nytta de anser att de har med verktyget. Gemensamt är också att 
alla killarna och tjejerna hade en Hotmail och en skolmail. Skolmailen hade de blivit tilldelade av 
skolan när de började första året på gymnasiet och de hade ingen möjlighet att påverka det valet av 
e-post.  
 
Gymnasieeleverna hade starka förväntningar och ett högt värderat mål med användandet av sin 
skolmail och de trodde sig också kunna sköta skolan bättre med hjälp av sin e-post. Ytterligare 
likheter mellan fokusgrupperna var att ingen av dem skulle kunna tänka sig att betala för sin e-
post, detta trots att de värderar sina kontaktlistor högt. Båda fokusgrupperna var överens om att 
man använder sin e-post för att den är praktisk och inte för att ha roligt. Båda fokusgrupperna har 
en hög grad av acceptans gentemot sina e-postverktyg. Detta eftersom att både killarna och 
tjejerna känner att de klarar av att hantera sina e-postverktyg på ett bra och smidigt sätt. Det ska 
också sägas att det finns en subjektiv norm i båda grupperna, då ungdomarna förväntas att 
använda en viss e-post i ett sammanhang och en annan i ett annat sammanhang.  
 
Det fanns också en del olikheter mellan fokusgrupperna. Bland annat var det en del killar som 
bredvid sin Hotmail och skolmail, även använde sig av Spraymail. Tjejerna använde sig av 
jobbmail vilket killarna inte gjorde.  
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6. Slutsats 
Slutsatserna som vi kan dra efter att ha analyserat fokusgruppernas val av kommunikationsverktyg 
och de bakomliggande motiven är följande: 

 
• Vänner i den direkta omgivningen har störst påverkan på vilken/vilka 

kommunikationsverktyg gymnasieeleverna använder sig av och väljer att börja använda. 
Sökandet efter social gemenskap är det allra viktigaste motivet bakom deras val. 

 
• Gymnasieelever förutsätter att kommunikationsverktygen ska vara gratis för att de ska välja 

och använda dem.  
 
• Kommunikationsverktygen ska vara roliga, enkla att använda och förstå för att 

gymnasieeleverna ska fortsätta att använda dem. Faktorer som nyfikenhet, språk, intresse och 
rykte påverkar också valet. 

 
• E-post använder gymnasieeleverna främst i praktiska syften och är ofta något de inte själva 

har valt utan blivit tilldelade. Gymnasieeleverna upplever det som problematiskt att byta e-
post p.g.a. adressbytet.   

 
• Ingen av gymnasieeleverna använde sig av Internettelefoni  

 
• Gymnasietjejer tycker att Internetforum är något som killar använder. 
 
• Det vanligaste kommunikationsverktyget för att chatta är MSN . 
 
• De vanligaste kommunikationsverktygen för Internetforum är Flashback.info, Forumet.nu och 

Fuska.nu. 
 
• De vanligaste kommunikationsverktygen för community är Bilddagboken.se, Lunarstorm, 

Community.se, Helgon.nu och Facebook. 
 
• De vanligaste kommunikationsverktygen för e-post är Microsoft Hotmail, skolmail, jobbmail 

och Spraymail. 
 

Inga av slutsatserna är egentligen något som förvånar oss, utan de flesta var till och med något vi 
förväntade oss. T.ex. vännernas inflytande på gymnasieelevernas val av kommunikationsverktyg 
är t.o.m. något som vi själva kan relatera till och vi väljer ju inte själva kommunikationsverktyg 
som ingen vi känner använder, så varför skulle gymnasieeleverna göra det? Även om det var en 
faktor som var mycket viktigare än vi hade trott.  
 
Vi blir heller inte speciellt förvånade när gymnasieeleverna uttrycker att de helst inte vill betala för 
att använda de olika kommunikationsverktygen på Internet. Detta är något som vi själva också 
känner att vi inte vill göra. Framförallt när vi var yngre och hade mindre pengar att röra oss med. 
Att man endast vill använda sig av kommunikationsverktyg som är gratis på Internet är inget som 
bara personerna i fokusgrupperna anser. Folk i allmänhet har en ovilja att betala för tjänster på 
Internet och blir skrämda om de behöver betala för dem. Detta gäller även vid användning av 
kommunikationsverktyg på Internet (Carmonius, Nilsson & Skandevall, 2001).  
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Eleverna som ingick i våra fokusgrupper är inte ensamma om att vilja ha kommunikationsverktyg 
som är enkla och smidiga att använda. När kommunikationsverktyg är enkla och smidiga betyder 
det att de har en användarvänlighet som tilltalar användaren och detta är något som ofta krävs av 
användare i allmänhet (Johansson & Johansson, 2007). Kommunikationsverktygen 
gymnasieeleverna använder sig av är i stort sett samma som de vi kunde läsa om i den 
undersökning denna uppsats grundar sig på. Självfallet kan man urskilja ett par lokala skillnader 
som t.ex. Bilddagboken.se som kanske inte hade kommit med om vi hade valt att genomföra 
undersökningen på en gymnasieskola på en annan ort, men som vi kan se det återfinner man de 
stora aktörerna på marknaden även i denna undersökning (JMV, 2007). 
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har genom denna undersökning kunnat fastställa att vänner i den direkta omgivningen har störst 
påverkan på vilken/vilka kommunikationsverktyg gymnasieelever använder sig av och väljer att 
börja använda. Undersökningen tar däremot inte upp vad det är som gör att ett specifikt 
kommunikationsverktyg blir den rådande standarden bland dessa vänner. Vi anser för att man ska 
kunna få ännu mer insikt i uppsatsens problemformulering och ett mer korrekt svar bör fortsatt 
forskning fokuseras på att försöka förklara de faktorer som gör att ett kommunikationsverktyg blir 
marknadsledande. Den rådande känslan hos oss är att ett kommunikationsverktyg först blir 
standard och sedan väljer gymnasieeleverna det för att alla andra har det. Vårt förslag till fortsatt 
forskning blir således följande problemformulering: hur blir ett kommunikationsverktyg på 
Internet standard bland gymnasieelever? 
 
Vid genomförandet av en sådan undersökning är vårt råd att utgå från den utvidgade teknologiska 
acceptansmodellen dvs. figur 3 i denna uppsats. Genom att använda denna modell och köra en 
kvantitativ undersökning skulle man kunna få ut mer generaliserade slutsatser som har starkare 
fokus på de viktigaste faktorerna av gymnasieelevers val av kommunikationsverktyg.  

6.2 Reflektion 

Det har varit en nyttig läroprocess där vår uppfattning av uppsatsskrivandet hela tiden har 
utvecklats. Från att ha legat på en låg nivå i de inledande faserna av undersökningen till att nu i 
slutfasen tycka oss ha en relativt god uppfattning om hur man genomför och presenterar en 
forskningsuppgift. Vi tycker att slutsatserna som undersökningen ledde fram till är tillfredställande 
och att uppsatsens problemformulering har blivit besvarad. Vi är också nöjda med uppsatsen i 
helhet och känner att den kan fungera som ett bidrag på detta område.  
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Bilaga - Diskussionsunderlag  
 
Huvudsakliga undersökningsfrågor att diskutera: 
 

• Vilket kommunikationsverktyg använder de för chatt, Internetforum, community, 
Internettelefoni och e-post? 
 

• Vilka motiv ligger bakom valet av kommunikationsverktyg för chatt, Internetforum, 
community, Internettelefoni och e-post? 

 
Specifika diskussionspunkter: 
 

• Vad har man för mål med användandet?  
 

• Vad styr valet av kommunikationsverktyg? 
 

• Tycker ni att ni har stora valmöjligheter av kommunikationsverktyg?  
 

• Sökte ni upp kommunikationsverktyget, eller sökte kommunikationsverktyget upp er?  
 

• Om man hittat ett kommunikationsverktyg som funkar bra, bryr man sig då ens om att titta 
efter alternativ?  
 

• Använder ni kommunikationsverktyget för att det ger er en praktisk fördel, eller får ni ut 
något mer av användandet?  
 

• Skulle ni klara er utan kommunikationsverktyget? 
 

• Hade ni fortsatt att använda era kommunikationsverktyg om man fick betala för det?  
 

• Vilken/vilka kommunikationsverktyg tror ni är vanligast bland era vänner och ungdomar i 
er ålder? 
 

Fokusgrupper: 
Grupp 1: 4 killar 
Grupp 2: 4 tjejer 
 
Plats för diskussion: 
Kungsmadskolan i Växjö 
 
Datum för diskussion: 
2007-11-10 
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