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The purpose of the study is to investigate the communication between exchange 
students and their host student trough Facebook. The study shows the importance of 
social cues and self-disclosure to maintain a relationship. The students’ everyday use 
of Facebook helps them to remain connected to their social life locally and create 
new friendships. Cultural differences were shown in the way the students formed 
their expressions trough their messages to each other. Although the cultural 
differences weren’t that big, the students understood the context of being in contact 
with a person from another cultural background. The students thought the cultural 
differences weren’t anything of importance, the main reason to communicate though 
Facebook was to understand each other no matter the cultural context. To have an 
intercultural friendship on Facebook can help the students to have a contact network 
outside their own country. 
 
The two research question for this thesis are following: 

- How can communication between exchange students and host student’s 
intercultural relationship be interconnected trough Facebook? 

- How does the intercultural friendship on Facebook affect the exchange 
student and host student’s communication process? 

 
The answer showed that through Facebook there is a common culture, which the 
group of students has created. In this way the study also shows that the students got 
trust in Facebook of the creating and maintaining of an intercultural friendship.  
 
Keywords: computer-mediated communication, intercultural, interpersonal, 
Facebook, students 
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Kapitel.1	  Inledning	  
 

I takt med dagens globalisering, finner vi oss levandes i ett globalt samhälle med flera 

kulturer spridda världen över (Samovar, 2012). Den globala utbildningsmarknaden har ökat 

genom åren vilket har medfört att universitet världen över samarbetar genom utbytesavtal för 

att internationalisera sin verksamhet. Utvecklingen av Bologna-processens som i grunden 

arbetar med att främja internationella studentutbyten har haft en inverkan på den globala 

rörligheten bland universitetsstudenter (Högskoleverket, 2008). Studenternas erfarenheter av 

värdlandet har stor betydelse för integration, genom deras erfarenheter skapas kulturell 

förståelse och ökad kännedom för omvärlden. På så sätt skapas personliga band som kan vara 

användbara i framtiden.  

Utbildningsdepartementets (2009) internationaliseringsplan är att samtliga 

svenska universitet och högskolor ska ha en egen internationaliseringsplan utvecklad för att 

på så sätt öka kontakterna mellan svenska och utländska studenter. Enligt Högskoleverket 

(2008) ökas kontakten mellan studenterna genom fadderverksamhet som universiteten har för 

att agera praktiskt stöd till inresande studenter.  

Linnéuniversitetets internationaliseringspolicy (2012) förklarar under rubriken 

”Globala Värden” hur universitetet ska gå till väga med internationaliseringen för att få 

största möjliga genomslag. Ett av ämnena behandlar kunskapsutbyte av kultur, vilket innebär 

utbyte av kultur mellan utbytesstudent och värdstudent. Linnéuniversitet i Kalmar har en 

fadderverksamhet som heter ESN Kalmar och deras mål är att utbytesstudenterna ska känna 

sig välkomna och integrerade i kulturen (ESN Kalmar, 2012). Fadderverksamheten ESN 

Kalmar ordnar aktiviteter mellan studenterna och förklarar att nästan all information som 

finns tillgänglig utannonseras via sociala mediet Facebook. Det elektroniska 

informationsutbytet är en viktig del i ESNs verksamhet och organisationen anser att det är 

lättare att bedriva och hålla kontakt med utbytesstudenterna genom ett socialt umgänge i den 

digitala miljön. Denna kontakt är viktig för utbytesstudenterna då vikten av att ha och skapa 

interkulturella vänskaper i värdlandet betyder mycket för utbytesstudenterna (ESN Kalmar, 

2012). Genom att ha en interkulturell vänskap med värdstudent får utbytesstudenten, det som 

vill uppnås i internationaliseringspolicyn (Linnéuniversitetet, 2012) för Linnéuniversitetet, 

interkulturell förståelse. 

Genom att ESN Kalmar bedriver deras verksamhet på Facebook tillåter de att 

både utbytesstudenter och värdstudenter kan ha en digital social mötesplats med varandra där 
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de kan utbyta information. I takt med globaliseringen och ökad teknologi så bedrivs många 

verksamheter via Facebook för att behålla och/eller skapa nya kontakter (Samovar, 2012).  

Som ett av världens största sociala medier är Facebook (Alexa, 2013) plattformen för 

miljontals användare att samlas och kommunicera med varandra direkt genom bilder, text 

eller ljud.  

 

På Facebook hemsida står följande: 

 

”Facebook’s mission is to give people the power to share and make the world 

more open and connected. People use Facebook to stay connected with friends 

and family, to discover what’s going on in the world, and to share and express 

what matters to them.” (Facebook, 2013) 

 

Jandt (2013) menar att Facebook har blivit ett globalt ”fikarum” och arbetsplats. Den sociala 

interaktionen Facebook erbjuder skapar kontakter världen över, detta bidrar till digital socialt 

umgänge och kulturutbyte (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Trenholm (2010) menar att nuförtiden är det oundvikligt att hålla sig isolerad från andra, olika 

kulturer kan inte låta bli att hållas ifrån varandra. Vi bor i en global värld där vi varje dag 

stöter på interkulturella möten. Teknologin har avancerat och med ett klick kan vi komma in i 

en annan kultur till dess plats på nolltid via internet.  

I sin egen kultur från sitt land finns det kunskap om hur individerna ska agera 

och bete sig bland sina vänner och bekanta, men som utbytesstudent till ett nytt land 

upptäcker studenten ett nytt land med en annan kultur från sin egen. Samovar (2012) menar 

att som nykomling till en ny kultur är behovet av sociala möten viktigt. Vi har ett behov att 

kommunicera och interagera oss med andra personer. Genom det sociala skapas vänskaper, vi 

läser in information om den andra personen och på så sätt lär vi känna den personen. 

P.g.a reducerade kommunikationsformer via internet, finns det olika verktyg 

som går att använda sig utav för att läsa av personer. Det digitala mötet har sina 

begränsningar till skillnad mot möte där individerna möts ansikte mot ansikte. 
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Undersökning syftar främst på kommunikationen mellan utbytesstudenter och 

värdstudenterna via Facebook, samtliga studenterna som deltagit i undersökningen är 

studenter i Kalmar läsår 2012/2013. 

 

 

1.3 Syfte och problemformulering 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur utbytesstudenterna och värdstudenterna 

kommunicerar med varandra via Facebook. Uppsatsen ämnar undersöka den 

kommunikationsprocess som studenterna använder sig av för att upprätthålla ett förhållande 

till varandra via Facebook. Där igenom undersöks även det interkulturella förhållandet som 

sker via Facebook. Då detta sociala forum är en världslig digital mötesplats där flera kulturer 

agerar som en enhet, undersöks specifikt hur det interkulturella förhållandet ser ut mellan 

utbytesstudenter och värdstudenter på Linnéuniversitetet. 

 

Följande frågeställningar har gjorts för undersökningen: 

 

1) Hur kan kommunikationen mellan utbytesstudent och värdstudents interkulturella 

förhållande bli sammanlänkad via Facebook?  

2) Hur påverkas den interkulturella vänskapen via Facebook under utbytesstudenten och 

värdstudentens kommunikationsprocess? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  8 (51) 

 
 

Kapitel	  2.	  Teori	  
 

I följande avsnitt beskrivs valda teorier för undersökningen och hur dessa teorier ingår i 

skapandet av studenternas relation till varandra via internet genom att använda olika 

begrepp inom teorierna.  

 
 
 
2.1 Definition av kommunikation och kultur samt dess beroende 
av varandra  
 

Både kommunikation och kultur kan definieras på flera olika sätt samtidigt som 

dessa två begrepp är kopplade till varandra. Enligt Nayakama (2009) är kommunikation en 

pågående process där vi antar att den andra personen förstår innebörden av det vi vill avse 

med vårt meddelande.  

Kultur och kommunikation influerar varandra ömsesidigt och medför skillnader 

i olika kontexter. Shuang (2010) anser att kultur influerar hur vi lär oss olika normer och 

värderingar i den kulturen vi växer upp. Enligt Plum (2010) är kultur en delad uppfattning av 

personer i ett samhälle.  

 

Enligt Samovar (2012) är kultur en del av miljön som är byggd av oss 

människor där våra normer och värderingar sammanväver oss i en gemenskap. Kulturer 

utvecklas inom olika grupper med människor som i sin tur för vidare gruppens regler och 

normer genom att kommunicera dessa till andra människor. Eftersom kultur då uppstår i 

grupperingar agerar människor utefter de regler som de har vuxit upp med. Spencer-Oatey 

(2008) anser att dessa regler sker via social interaktion genom kommunikationsprocessen. Det 

är på kommunikationsnivån som människan tolkar de olika koderna som framställs i 

kontexten. 

Rogers (2010) skriver att kommunikation är en process mellan deltagare som 

skapar och delar information till varandra för att nå en ömsesidig förståelse. Shannon & 

Weaver grundlade kommunikation genom en modell som visar en linjär process med följande 

komponenter: Informationskälla, sändare, brus, kanal, mottagare och destination. Fiske (1997) 

skriver att källan är den som beslutar vilket meddelande som ska sändas och omvandlas av 

sändaren som sedan sänder det genom kanalen till mottagaren, under denna process så kan det 

uppstå ett brus som medför att vi inte kan ta upp meddelandet. Men denna 
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kommunikationsmodell har fått kritik för den simplifierar kommunikation. Rogers (2010) 

skriver att kommunikation är en ömsesidig process istället för process i 

envägskommunikation och har lagt till ytterligare komponenter så som: meddelandet, 

avkodning, kodning och feedback. När meddelandet skickas så skickas även en kod, detta 

meddelande avkodar mottagaren så hen förstår meddelandet. När kodning görs av ett 

meddelande innebär det att källan konverterar koden in till ett meddelande. Feedback är 

mottagarens reaktion som skickas tillbaka till sändaren. Med alla dessa komponenter inom 

kommunikation så går det runt i en cirkel.  

 

 

2.2 Interkulturell kommunikation 
 

Enligt Nakayama (2009) är kultur grunden till all forskning inom interkulturell 

kommunikation. Oavsett vilken kultur personen har förblir grundbehov desamma som att 

exempelvis hitta kärleken, få ett socialt liv och vänskap.  

Enligt Ting-Toomey (2012) uppstår interkulturell kommunikation när kulturella 

och sociala variabler påverkar kommunikationsprocessen mellan sändaren och mottagare. När 

ett meddelande från en kultur blir tolkat i en annan kultur, sker det via en process av social 

interaktion. Lustig & Koester (2005) skriver att interkulturell kommunikation handlar i stora 

drag om att skapa förståelse i meddelanden som tas emot mellan olika kulturer och hur dessa 

personer interagerar med varandra.  

 

I följande avsnitt presenteras verktyg som används inom interkulturell kommunikation för att 

förstå varandra. 

 

 

2.2.1 Koder  
 

Enligt Gripsrud (2011) är koder inom kultur viktiga konsekvenser för kommunikation på både 

den personliga nivån och genom kommunikationskanaler.  

Enligt Fiske (1997) är koder ett teckensystem som styrs av regler som 

samhällets medlemmar har godkänt. Studien av koder betonas i detta fall som den sociala 

dimensionen av kommunikation. Koder är en social funktion, de har en gemensam kulturell 
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bakgrund mellan individer i ett samhälle och går att överföra via digitala 

kommunikationskanaler. 

Fiske (1997) definierar estetiska koder som en överenskommelse mellan 

användarna genom gemensamma kulturella erfarenheter och kan därför vara lite svårare att 

koda av, oftast bryter de mot konventioner. Genom att använda koder blir vi delaktiga i 

kulturen och på så sätt kan vi känna gemenskap och uttrycka vårt medlemskap. Konventioner 

är de gemensamma erfarenheter vi har bland medlemmar i en kultur och det förenklar 

avkodningen, på så sätt är det möjligt för kulturens medlemmar att förstå den sociala tillvaron 

och orientera sig i kulturen genom dess aktiva medlemmar i kommunikationskoder. 

 
 
 
2.2.2 Verbal och icke-verbal kommunikation 
 

Samovar (2012) skriver att den verbala kommunikationen är ständigt aktiv i våra liv. Det är 

en social process som används på den fysiska och digitala miljön. Samovar (2012) anser 

språket tillåter oss att uttrycka och utbyta idéer och tankar med varandra. Utan språket skulle 

sociala medier som Facebook eller ens internet inte vara nödvändig att använda eller ens 

existera. Språket fungerar som en funktion inom kommunikation att lyssna på andra, sig själv 

och att tänka.  

Lustig & Koester (2005) anser att språket är en viktig del, inte endast till för att 

kommunicera, men också för att behålla sociala relationer. Språket är en kraftfull faktor som 

påverkar influenserna i relationer till kulturella grupper. När ett socialt system delas så som 

Facebook, ansträngs det till att den sociala relationen behålls genom att ha kunskap om de 

verbala koderna som sker i kommunikationen till varandra så inte missförstånd uppstår. 

Fiske (1997) anser att den icke-verbala kommunikationen är baserat främst på 

det fysiska. Information ges ut till mottagaren via gester, kroppsställning och tonfall.  

Samovar (2012) definierar icke-verbal kommunikation som genereras av både 

sändaren och hens användning av miljön som har potentiella värderingar i meddelandet för 

båda sändaren själv och mottagaren.  
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2.2.3 Kommunikation i interkulturella förhållanden 
 

Kontext är fundamentet som får förståelse av olika kulturella skillnader i influenserna i 

interpersonell kommunikation. Kontext blir förstått i den situation eller miljö som omfattar en 

kommunikativ interaktion. Kontexten influerar i hur vi kommunicerar med andra beroende på 

miljön. Vi träffar personer på en öppen arena och det är där vi får våra uppfattningar av den 

andra personen och samhällets normer (Shuang, 2010). 

Lustig & Koester (2005) skriver att genom att förstå bakgrunden av kontexten 

får parterna en innebörd som vägleder hur människor ska agera och reagera i ett 

interpersonellt möte. 

Kommunicera med personer från andra kulturer kan i början vara svårt, genom 

att utveckla sitt sinne öppnas nya idéer och vi blir mottagligare till att lyssna. Därigenom kan 

vi övervinna svåra interkulturella interaktioner (Trenholm, 2010).  

Att ha kunskap innan mötet med personen får samspelet i deras kommunikation 

att flyta och när vi samspelar med en person tar vi del av all information som vi kan finna i 

den personen. Detta kan vara allt ifrån gester, kroppsspråk, utrymme, klädsel och röster med 

mera. Genom att observera dessa små utbyten av information av den personen blir vi själva 

medvetna om vår egen kommunikation till den andra personen (Nilsson & Waldermarson, 

2007). 

 

 

2.3 Interpersonell kommunikation 
 

Falkheimer (2010) skriver att den interpersonella kommunikationen är mellan två personer 

och innefattar deras utbyte med varandra.  

Lustig & Koester (2005) beskriver att interpersonell kommunikation är 

kommunikation mellan en grupp mindre antal personer som t.ex. sin familj, vänner eller 

t.o.m. med en grupp i ett klassrum. Interpersonell kommunikation involverar interaktionen 

mellan två personer. Det är lättare inom den interpersonella kommunikationen att identifiera 

de involverade och då lättare att interagera med den personen. Det finns två typer av ansikte-

mot-ansikte interaktion på den interpersonella nivån: när två människor möts på samma plats 

och via den tekniska mötesplatsen. Lustig & Koester (2005) fortsätter med att kodningen av 

meddelandet når mottagaren direkt och på så sätt kan sändaren avkoda mottagarens feedback 

på hens meddelande. 
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Kommunikationsfärdigheter handlar om att ta kontakt med andra och bygga 

relationer. Det är på den nivån då den interpersonella kommunikationen skapar relationer till 

andra människor (Burton & Dimbleby, 1999).  

 

 

2.3.1 Perception av andra 
 

Enligt Burton & Dimbleby (1999) skapas våra uppfattningar av andra personer och när dessa 

personer möts på en plats handlar allt ifrån den ickeverbala delen till hur de har uppfattat den 

personen sedan tidigare. Vi uppfattar varandra hela tiden och söker dess betydelse genom de 

koder som skapas vid mötet av en person. Att uppfatta en annan persons personlighet kan 

hjälpa oss att veta hur vi ska kommunicera med den personen.  

Burton & Dimbleby (1999) menar att perception i slutändan handlar om hur vi 

läser tecken och sedan hur vi kodar dessa tecken för att få en betydelse ur dem. Ju mer vi 

interagerar med varandra desto bättre bedömning får man av personen. Perception är en del av 

kommunikationen som en oavbruten process.  

Visserligen uppstår det problem genom perception av andra. Vi gör antaganden 

av andra personer och fyller i information som vi tycker saknas i den andra personen. På 

första intrycket av en person blir vi påverkade av detaljerna och drar slutsatser om hur mycket 

vi vet om den personen fast vi egentligen inte vet så mycket (Burton & Dimbleby, 1999). 

 

 

2.3.2 Feedback 
 

Feedback är överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren. Genom att använda 

sig av feedback i mänsklig kommunikation görs det möjligt för sändaren att anpassa sitt 

meddelande till mottagarens behov och få ett gensvar från hen. De digitala 

kommunikationskanalerna försvårar feedback avsevärt. Kommunikationskanalerna 

bestämmer feedbackfunktionen, i vissa fall är den begränsad via digitala 

kommunikationskanaler (Fiske, 1997).  

Enligt Samovar (2012) har feedback två typiska steg. Det första steget är 

reaktionen som den andra personen ger ut. Det andra steget är så fort du får den reaktionen 

bestämmer du vad du vill göra i nästa steg i kommunikationsprocessen.  
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Enligt Fiske (1997) är det viktigaste i feedback att känna sig en del av 

kommunikationen, således har vi lättare att acceptera meddelandet. Lustig & Koester (2010) 

menar att denna syn på interaktion är att sändaren kontrollerar meddelandet. För att få en 

ömsesidig feedback ska båda sidorna ge feedback till varandra och på så sätt så skapas det en 

delad kreation av meddelandet och mening.  

 

 

2.3.3 Semantiska barriärer i meddelandet till varandra 
 

Enligt Bignell (2002) tillåter kommunikation via internet sändaren att representera sig själv 

genom tecken. Fiske (1997) skriver att semiotik är läran om tecken och är främst riktat på 

texter. Dessa har utvecklats för att möta samhällets och kulturens krav för att utnyttja de 

kommunikationskanaler som finns tillgängliga för överföring.  

Textens betydelse är en faktor när andras tecken tolkas. Dessa texter kan lätt bli 

en barriär på meddelandet till varandra som skickas genom internet, eftersom de innehåller 

koder och konventioner för att vi ska kunna tolka och förstå varandra (Burton & Dimbleby, 

1999). 

Gripsrud (2011) menar att förhållandet mellan texten och det som sker inom 

kommunikationskanalen är viktigt med det som framställs i verkligheten. Bignell (2002) 

skriver att via internet går det att njuta av den sociala interaktionen genom textens tecken och 

på så sätt blir vi till ett subjekt i en virtuell global mötesplats skapat av de sociala nätverken. 

 

 

2.4 Dramaturgiska perspektivet 
 

Det dramaturgiska perspektivet bygger på Erving Goffmans bok om Jaget och maskerna. 

Goffman behandlar ämnet social interaktion och handlar om Goffmans syn på världen som en 

teaterscen. När vi möter människor sätter vi upp olika masker, vi är aktörer i vårt eget liv. 

Detta dramaturgiska perspektiv handlar om vad som sker när personer möts ansikte-mot-

ansikte. Goffman behandlar ”give expressions” (uttrycket hen sänder ut)och ”give off 

expressions” (uttrycket som hen överför) som exempel på olika former av kommunikation 

mellan varandra. ”Give expressions” är det sända uttrycket som vi ger avsiktligt till personer 

genom verbala symboler. ”Give off expressions” är den icke-verbala kommunikationen och 
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kan vara medvetet avsedda eller omedvetet avsedda. När personerna överför sina expressioner 

så presenterar de sig själva för varandra, oftast, oavsiktligt. (Ibid, s.12) 

 

Enligt Goffman är det viktigt att bli accepterat av sitt ”jag” som personen framför i akten. 

Detta är för att publiken och aktörerna är en viktig del av scenen, därför är det viktigt för 

aktören att få stöd från sin publik för sin roll som aktören framför(Månson, 2010). Aktörerna 

måste övertyga sin publik om sin roll på scenen. Genom social interaktion ger varje aktör sig 

själv sin roll om hur de själva uppfattar sig och andra genom scenen som aktören framträder 

på teatern.  (Ibid, s.28) 

 

För att förstå vad som påverkar våra framträdanden har Goffman förklarat att det finns 

regioner. I våra liv på teaterscenen har vi den främre regionen och den bakre regionen. Den 

främre regionen spelar aktören sin roll enligt de normer som finns, det är här som vi spelar 

upp inför vår publik. På så viss på den främre regionen har vi masken på oss för att göra 

intryck på andra om vårt ”jag”. (Ibid, s.97ff). 

Den bakre regionen är där vi kan ta av oss våra masker. Det är här privatlivet kommer in, där 

vi kan vara oss själva. Individer beter sig olika beroende på vilken region vi befinner oss i. 

Det finns enligt Goffman en främre och bakre region som vi sätter upp som fasad av vårt 

framträdande. (Ibid, s.128ff). För att definiera situationen där vi befinner oss i, använder vi 

oss utav dessa regioner. Vi är medvetna om att vi sätter upp olika roller i våra framträdanden 

och därför är regioner också en perceptionsbarriär (Ibid, s97ff). 

 

 

2.5 Datormedierad kommunikation 
 

Barnes (2002) behandlar ämnet computer-mediated communication, alltså datormedierad 

kommunikation (DMK). Det handlar om processen mellan individer som skapar, byter och 

uppfattar information genom användning av elektroniska apparater. Genom denna 

kommunikationsprocess kodas meddelandet av som skickas till varandra via en dator.  

Datorerna lagar och behandlar samtalen mellan individerna via de digitala 

nätverken. Detta betyder att vi kan kommunicera med varandra på olika plaster och olika 

tidpunkter. Med tid och avstånd fungerar datormedierad kommunikation som både asynkron 

och synkron och på så viss kan vi skicka meddelande till varandra vart vi än befinner oss 

(Barnes, 2002). 
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2.5.1 Kontakt med varandra i tid och kontext 
 

Barnes (2002) skriver att inom datormedierad kommunikation finns det olika verktyg och sätt 

för att ta kontakt med varandra. De meddelanden som skickas handlar oftast om tid och rum. 

Det handlar även om att förstå kontexten vi befinner oss i för att veta hur vi ska uttrycka oss.  

Det asynkrona menas med att ett meddelande skickas vi en viss tidpunkt och det 

meddelande läses vid en annan tidpunkt. Detta kan vara allt från e-post till webbforum.  

Det synkrona är när båda personerna kommunicerar med varandra samtidigt. De 

personerna deltar båda i en dialog via t.ex. en chatt eller genom ett videosamtal. 

 

 

2.5.2 Sociala signaler 
 

Ansikte-mot-ansikte kommunikationen har benägenheten att vara direkt än vad datormedierad 

kommunikation kan vara, inom DMK reduceras tolkningen av den verbala och icke-verbala 

kommunikationen. De främsta verktygen som används inom DMK använder vi oss utav för 

att göra de verbala/icke-verbala uttrycken och dessa hjälper oss att uttrycka våra känslor och 

attityd mot personen vi för kommunikation med. Dessa verktyg kallas för ”social cues”, alltså 

sociala signaler och dessa representerar det verbala och ickeverbala kommunikationen som 

används via internet (Baym, 2010).  

Enligt Barnes (2002) innefattar sociala signaler, oftast akronymer och smileys. 

Akronymer används som t.ex. LOL eller BRB. Dessa akronymer används som 

snabbmeddelande och oftast i synkront tid. Smileys är ett annat verktyg som används när vi 

uttrycker oss. Här visar vi för den andra personen om vi exempelvis är ledsna eller glada. 

Därigenom kan vi med grafik beskriva vad vi försöker sända till mottagaren (Barnes, 2002).  

Dessa sociala signaler är så kallade godtyckliga koder. Enligt Fiske (1997) 

godtyckliga koder lätta att förstå för att de har redan ett klart uttryck och en överenskommelse 

mellan användarna om vad som definierar en smileys/akronym.  

 

 

2.5.3 Personlig profil online 
 

Individer har flera olika sätt att presentera sig själva som via webben. Till skillnad från 

ansikte-mot-ansikte kommunikationen så kan vi via interaktioner online uppfattas som andra 
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personer än vad vi själva beskriver oss som (Barnes, 2002). Därför är det viktigt att kunna 

presentera sig själv online så som man vill bli uppfattad av som samma person offline, eller i 

verkliga livet. Mycket handlar om det första intrycket vi får utav den andra personen, oftast är 

den informationen begränsad och behöver utökas mer av sändaren för att mottagaren ska 

kunna uppfatta personen.  

Barnes (2002) skriver att när vi presenterar oss själva görs det via den icke-

verbala kommunikationen. Det är med dessa kanaler som vi ger ut information om oss själva 

och hur vi presenterar oss för andra. Därför är det viktigt inom datormedierad kommunikation 

att presentera sig så noga som möjligt via internet, för den icke-verbala kommunikationen 

framgår inte tydligt. Facebook gör det möjligt för sina användare att detaljerat beskriva sig 

själva genom sin personliga profil. På profilen går det att fylla i exempelvis vilka intressen vi 

har eller hur gamla vi är. (Facebook, 2013).  

 

 

2.5.4 Interpersonell relation via internet  
 

Det finns enligt Barnes (2002) tre olika motiv till att behålla en interaktion online. Första är 

interpersonell kommunikation, det andra är att söka information och tredje är för nöje. Att ha 

ett socialt liv på internet innebär att vi delar med oss information som andra kan ta del av.  

Ett förhållande skapas via internet och vi delar med oss av våra vardagliga nöjen 

via webben. Mycket av förhållanden som sker via webben är för att behålla det förhållande vi 

hade sedan innan. Det handlar också om att träffa nya personer via webben som vi delar 

samma intressen med. Vi interagerar med varandra online och enligt Barnes (2002) är det 

lättare att tala med personer via internet, både personer vi känner och inte känner.  Det 

underlättar för vissa personer att ha sociala liv via webben och detta kan bero på att som 

utbytesstudent befinner sig studenten i värdlandet under endast ett antal månader.  

Det är viktigt när vi har en relation via internet att förstå varandra. Ofta är 

förhållanden via internet en ömsesidig process. Vi behöver ett ömsesidigt utbyte av 

information från den andra personen (Barnes, 2002).  

Många gånger vill vi vänta med att ge ut information om oss själva och bara 

observera. Barnes (2002) behandlar denna typ av aktivitet och kallas för ”Lurking”. Att vara 

passivt aktiv i konversationer för att se hur den andra personen ger ut sin information och 

sedan kunna använda denna information av den andra personen i något avseende.  
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Baym (2010) nämner en viktig komponent i skapande av förhållande till andra 

och det är ”self-disclosure”, alltså självexponering. Enligt Baym (2010) innebär 

självexponering om det känslomässiga tillståndet. Det är här vi visar och öppnar oss för andra 

personer för att visa vilka vi är. Denna del är nödvändig för att den andra personen ska kunna 

läsa upp den personliga informationen som varje människa har av sig själv. Det är på denna 

nivå som gör att förhållanden ska kunna upptäckas för att sedan inleda in till en vänskap. 

 
 
 
2.6 Tidigare forskning 
 

Här redovisas liknande tidigare forskning om universitetsstudenter och deras användning av 

Facebook, samt hur den interkulturella kommunikationen fungerar med utbytesstudenterna i 

den nya miljön och personerna i värdlandet. Forskningen visar även värdet att ha en mentor 

som kan guida utbytesstudenten de första veckorna i det nya värdlandet, vilket tyder på att 

utbytet för studenten inte endast handlar om studier utan det handlar också om att skapa 

internationella kontakter.    

 

Med Goffmans dramaturgiska perspektiv baseras Matthew Gardner Birnbaums (2008) 

forskning Taking Goffman on a tour of Facebook: College students and presentation of self in 

a mediated digital environment om universitetsstudenters användning av Facebook och hur de 

själva porträtterar sig i den digitala miljön.  

Gardners (2008) forskning tyder på att studenternas användning av Facebook är 

mest använt utifrån Goffmans ”främre region” begrepp. Facebook är plattformen där de äldre 

studenterna uttrycker sig som aktörer på en scen med en mask och deras publik är de yngre 

studenterna. När de yngre studenterna ser deras profil är det ett hjälpmedel för dem att inte 

bara se aktören i sin roll men också se aktörens sociala liv.  

Forskningen visar att Facebook hjälper studenterna att upprätthålla gamla och 

nya kontakter. För vissa studenter hjälpte det dem att skapa bättre ansikte-mot-ansikte 

kommunikation genom att bli vän först via Facebook. 

 

 

Poyrazli och Grahames (2007) forskning Barriers to adjusment: Needs of international 

students within a semi-urban campus community handlar om olika barriärer som 

utbytesstudenter som åker till USA stöter på när de anländer till deras värdland.  
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En av dessa barriärer var det sociala livet. Undersökningen visar viktiga 

aspekter för en utbytesstudent som exempelvis att interagera med andra studenter och på så 

sätt skapa ett socialt nätverk. För att uppnå ett socialt nätverk är det viktigt att andra studenter 

är med som mentorer för att guida utbytesstudenten. Universitet har en studentorganisation 

som arrangerar olika typer av evenemang för utbytesstudenter och de amerikanska 

studenterna så att dessa två skall skapa en kommunikation mellan varandra och på så sätt 

kunna interagera med varandra och slutligen värdlandets kultur.  

Grahame & Pyrazlis (2007) forskning markerar vikten med hur betydelsefullt 

det är att universitetets mentorprogram ska se till att studenterna från värdlandet ska hjälpa 

utbytesstudenten före och under deras vistelse till värdlandet med att hitta de vardagliga saker 

och även bidra med att interagera utbytesstudenten i ens kultur så studenten känner sig 

välkommen och bli socialt integrerad i studentlivet i värdlandet.  

 

 

Nakamura Rubys (1993) forskning Intercultural and interpersonal communication between 

japanese and american students in their residence halls behandlar temat om 

kommunikationen mellan de internationella studenterna och studenterna från värdlandet. 

Undersökningen visar den interkulturella kommunikationen och interpersonella relationen 

som japanska och amerikanska studenter, som bor tillsammans i studentrum på campus, har 

med varandra.  

Det framkom i forskningen att det fanns en grupp som var nöjd med sin 

interkulturella rumskamrat och en annan grupp som var missnöjd. De kulturella skillnaderna 

påverkades deras relation antigen på ett positivt eller negativt sätt. 

Slutsatsen med forskningen visar att ha en interkulturell rumskamrat förbättrar 

förståelse för varandra, kommunikationen och andra kulturer. Samtidigt tyder forskning att 

det vore bra för universitet att arrangera frivilliga studentorganisationer som tar hand om 

utbytesstudenter för att få en bra kommunikation till deras rumskamrater och för att 

utbytesstudenterna ska kunna orientera sig bättre i den nya miljön. 

 

 

Craig & Kevins (2012) forskning Computer-Mediated Relational Development and 

Maintenance on Facebook handlar om hur vi gör för att skapa och behålla ett förhållande vi 

Facebook. Studien gjordes på unga studenter på college i USA. I forskningen kom det fram 
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att Facebook är en viktig del i skapandet av förhållande, likaväl som det är att behålla ett 

förhållande genom datormedierad kommunikation.  

Det är viktigt att kunna visa självexponering, det är genom självexponering där 

känslor kommer fram. Detta kan både gemenskap och konflikt komma fram i skapande av 

förhållanden. Graig & Kevin (2012) lägger vikten på självexponering genom förhållanden via 

Facebook. Enligt dem finns det inget ömsesidigt förhållande om vi inte kan visa oss själva 

genom känslor.  

 

Gareis; Merkin & Goldmans (2011) forskning Intercultural Friendship: Linking 

Communication Variables and Friendship Success lägger vikten på hur viktigt det är för 

utbytesstudenter att ha en interkulturell vänskap med värdstudenterna.  

Utbytesstudenterna hade tendensen att umgås med andra studenterna från sitt 

hemland, och att värdstudenterna umgicks mest med studenter som de redan hade existerande 

vänskaper med innan utbytesstudenterna kommit till studentstaden.  

Det viktigaste som kommit fram i forskningen är att det är bra för 

utbytesstudenterna att ha interkulturella vänner när de kom till värdlandet för att på så sätt 

kände de sig sedda och på så sätt kunde utbytesstudenterna lära sig lättare om värdlandets 

kultur. 
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Kapitel	  3.	  Metod	  
 

I det här kapitlet förklaras valet av metod för att genomföra studien och varför den valdes. 

Därefter beskrivs om tillvägagångssättet för intervjuerna och på vilket sätt metoden har både 

för- och nackdelar.  

 

 

3.1 Kvalitativ metod 
 

När det gäller att få förståelse för mer komplicerade fenomen, deras beskaffenhet och 

kännetecken och för de variationer och avvikelser som ryms i dessa fenomen – eller 

fenomenets kvaliteter med ett samlat ord – då är en kvalitativ undersökning bäst tillämpad 

(Larsson, 2010).  

En kvalitativ undersökning är enligt Trost (2010) även lämplig för att förstå människors sätt 

att resonera eller reagera. Därför läggs den största vikten på en kvalitativ metod då det passar 

till syftet med undersökningen. Enligt Ostbye (2008) är fördelen med en kvalitativ metod att 

informationen som fås via fokusgruppernas diskussion annars kan vara svår att få tag på. Den 

information som fås kan sedan kartlägga processer och sociala relationer. 

 

 

3.2 Fokusgrupper 
 

En fokusgrupp används för att kunna jämföra åsikter. För att upptäcka hur olika människor är 

och hur olika uppfattningar kan vara, är enligt Obert (2000) en fokusgrupp rätt.  

 

”Metoden anses lämplig när man ska undersöka människors uppfattningar om 

sina handlanden liksom när olikheter ska förstås, särskilt om det finns stora 

olikheter mellan människor (Larsson, 2010 s. 80). ” 

 

Obert (2000) menar på att det är viktigt att släppa en grupp fri, och att vara beredd på att ta 

emot alla uppfattningar och åsikter som uttrycks. 

 

Fokusgrupper, enligt Ostbye (2008), är särskilt användbara för att förstå 

bakomliggande motiv och betydelse och förklarar specifika åsikter och synpunkter. Dessutom 
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anses en fokusgrupp vara mer dynamisk än en gruppintervju då respondenterna kan stimulera 

varandra och utveckla varandras inlägg.  

Med den här metoden är det tänkt att fokusgruppen ska starta en pågående 

diskussion om ämnet, detta är anledningen till att denna metod valdes för undersökningen. 

Uppsatsförfattaren ville ha reda på fokusgruppernas åsikter och utifrån det få fram resultat 

som hjälper en att få fram resultat av det valda ämnet genom att analysera fokusgruppernas 

diskussion. 

 

 

3.3 Urval  
 

Rekryteringen av fokusgrupperna gjordes genom ändamålsenligt urval, med det menas enligt 

Trost (2010) att urvalet görs för att passa in till det valda ämnet. Det var relevant för 

undersökningen att ha en grupp som kan besvara på frågor som respondenterna besitter 

specifik information om. 

Kontaktpersonen från den frivilliga studentorganisationen ESN Kalmar har 

listor över utbytesstudenter och mentorer. Kontaktpersonen hjälpte att sammanställda en 

passande grupp. 

 

För undersökningen syfte valdes två fokusgrupper. En fokusgrupp med utbytesstudenter och 

en annan fokusgrupp med värdstudenter.  

Anledningen till att fokusgrupperna delades upp i värdstudenter och 

utbytesstudenter är för att uppsatsförfattaren ville höra diskussionerna om studenternas 

uppfattning av varandra separat. Detta gjordes för att uppsatsförfattaren ansåg att studenterna 

kanske skulle känna att de befann sig i en jobbig situation om studenterna tvingades att svara 

ärligt om studenternas första uppfattning av varandra, och få ett tillgjort svar istället för ett 

ärligt svar.  

Uppdelning gjordes även för att jämföra och se om det fanns skillnader i 

fokusgruppernas diskussioner och åsikter om Facebook användning och åsikter om varandras 

relation.  

 

Samtliga respondenter i fokusgrupperna är studenter i Kalmar mellan 20-26 år och är aktiva 

användare av Facebook.  
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Fokusgrupp 1 är fokusgruppen med utbytesstudenterna som kommit till 

värdlandet via Erasmusprogrammet. Utbytesstudenterna bestod av sex stycken respondenter 

och alla respondenter var från olika delar av Europa. Respondenterna blir presenterade som 

följande: Respondent 1, respondent 2, respondent 3, respondent 4, respondent 5 och 

respondent 6. 

Fokusgrupp 2 är värdstudenter från Kalmar. Hälften av respondenterna är/har 

varit mentorer åt en utbytesstudent och ena halvan är aktiva värdstudenter som är med i 

aktiviteter inom ESN Kalmar. Även i denna fokusgrupp var värdrespondenterna sex stycken. 

Respondenterna blir presenterade som följande: Respondent 7, respondent 8, respondent 9, 

respondent 10, respondent 11 och respondent 12. 

 

Enligt Wibeck (2010) är antalet deltagare i fokusgrupper viktigt. Man ska inte ha för många 

eller för få. Enligt Wibeck (2010) är minst fyra och högst sex respondenter lämpligt antal 

deltagande respondenter, har man fler finns det fler är risken att det bildas subkulturer och 

dessa subgrupper talar mer än de andra.  

 

 

3.4 Genomförande 
 

För att genomföra den kvalitativa metoden på fokusgrupperna valdes en strukturerad intervju. 

Enligt Trost (2010) handlar de strukturerade intervjuerna om att ha ett fokusområde och låta 

frågorna vara öppna. Ostbye (2008) tillägger att med strukturerade intervjuer är det lättare att 

sammanställa sina resultat i teman inom sitt valda område. Wibeck (2010) anser att det kan 

finnas en risk med strukturerade intervjuer. En av riskerna som Wibeck (2010) nämner är att 

intervjuaren kan påverka diskussionen, men om diskussionsfrågorna inte styrs kan det hända 

att diskussionen blir rörig och hamna utanför kontexten.  

Processen för fokusgrupperna skedde vid olika tidpunkter på ett bokat grupprum 

i Kalmars Universitetsbibliotek. Trost (2010) anser att val av miljö påverkar fokusgruppernas 

svar.  Miljön ska helst vara ostörd och avslappnad, i detta fall kändes universitetsbiblioteket 

passande för samtliga respondenter är studenter och är tidigare bekanta med platsen.  

Inför fokusgrupperna presenterades ämne. Fokusgrupperna fick en förklaring 

hur intervjun var upplagd och vad konfidentialitetspolicyn innebär. Samtliga respondenter 

godkände sitt deltagande för undersökningen. På fokusgrupperna användes en inspelare och 

fokusgrupperna godkände sitt samtycke att bli inspelade.  
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Under pågående fokusgruppsdiskussion som blev inspelad så fördes det även 

personliga anteckningar för att dokumentera intervjuerna ytterligare. Enigt Trost (2010) kan 

det vara bra att anteckna det som inte kan fås med på en inspelning såsom preliminära 

tolkningar, kringhändelser eller dylikt. 

Diskussionsfrågorna lades upp på följande sätt att det börjades med några 

simpla öppningsfrågor om de själva och deras användning av Facebook. Sedan gick 

diskussionsfrågorna på djupare nivå och mer om undersökningens ämne. Diskussionerna var 

pågående i fokusgrupperna.  

Efter att diskussionerna i fokusgrupperna var genomförda lyssnades 

intervjuinspelningar in fler gånger för att skriva ner fokusgruppernas diskussion och läsa 

ordagrant vad som sagts och av vem. Noteringar om tonfall och ordval gjordes för att få med 

all information. Trost (2010) anser att personliga anteckningarna kan hjälpa en att ersätta 

intryck om intervjuns situation och tolkningar. Jag valde att skriva dessa uttryck ifall jag 

skulle behöva det till hjälp inför analysen. 

 

 

3.5 Validitet och reliabilitet  
 

När det kommer till reliabiliteten inom kvalitativ metod anser Trost (2010) att det blir 

egendomligt. Trost (2010) menar att ha en hög grad reliabilitet bygger mycket på vad 

respondenterna säger och huruvida respondenterna skulle ge samma svar vid en annan 

tidpunkt om samma fråga gavs igen. Trost (2010) skriver vidare att intervjuaren för 

fokusgrupperna själv måste vara objektiv under fokusgruppernas diskussion och 

uppmärksamma respondenternas kroppsspråk och uttryck genom de anteckningar intervjuaren 

har fört under hela diskussionsprocessen mellan respondenterna i fokusgrupperna. 

Med validitet skriver Trost (2010) att det handlar om vad det är i innehållet som 

är intressant att veta om. Ostbye (2008) menar att hög validitet är att notera ord i ord av det 

som sägs i intervjuerna.  

Men både Ostbye (2008) och Trost (2010) tycker att reliabilitet och validitet i 

kvalitativa datainsamlingar inte är nödvändiga, de menar att intervjuns miljö påverkas genom 

att ha en ljudupptagare.  

Intervjuaren utgick hela tiden från att de valda respondenterna svarade ärligt, 

intervjuaren utgick även att respondenterna svarade från sina egna tankar och värderingar. 

Intervjuaren hade under hela undersökningen haft förtroende för valda respondenter.  
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För att uppsatsförfattaren som forskare ska få trovärdighet av insamlat data har 

diskussionsfrågorna till fokusgrupperna varit objektiva genom att diskussionsfrågorna har 

utgått från teorierna.  

 
 
 
3.5 Metodkritik 
 

En fördel med fokusgrupper är att lyssna på gruppernas åsikter och även få ta del av deras 

erfarenheter. Olika perspektiv ges om hur fokusgrupperna uppfattar varandra.  

En nackdel med att använda sig av en fokusgrupp kan vara att de som tar för sig 

får mer talan än någon annan, och att den som är lite blyg av sig hamnar i skymundan. En 

annan nackdel kan vara att diskussionsfrågorna inte räcker till, att de vinklade eller att 

diskussionsfrågorna är otydliga och missuppfattas (Larsson 2010). 

Beroende på intervjuarens roll, kan frågorna påverkas om hur respondenterna 

svara på frågorna (Wibeck 2010). Enligt Wibeck (2010) kan respondenterna i gruppen 

påverka varandra genom svaren och därför kan det bli svårt att uppfatta om respondenterna 

svara ärligt eller om de svarar på ett specifikt sätt p.g.a. gruppens miljö.  
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Kapitel	  4.	  Resultat	  och	  analys	  
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de insamlade data genom en analys med hjälp av de 

utvalda teorierna. Analysen delas upp i två teman efter vad som var mest relevant och 

omdiskuterat i fokusgrupperna. Det första temat är baserat på studenternas användning av 

Facebook, varför de använder Facebook och vad de får ut utav det. Det andra temat 

fördjupar sig i studenternas kommunikation och relation till varandra via Facebook och vad 

de tror påverkar deras kommunikation och relation till varandra. Dessa teman delas sedan in 

i underkategorier för att gå djupare in på vad fokusgrupperna diskuterade.  

 

 

4.1 Studenternas Facebook-användning 
 

För att förstå studenternas internetförhållande till varandra riktades diskussionen först över till 

hur studenterna använder sig av Facebook. Fokusgrupperna diskuterade hur och varför de 

använder sig av Facebook. De diskuterade även på vilket sätt Facebook kan vara ett bra sätt 

att hålla kontakten med nyskapade och existerande förhållanden.  

 

 

4.1.1 Social digital mötesplats 
 

”Jag använder Facebook varje dag, det är min sociala atmosfär som jag kan 

skapa med andra via internet. Jag ser allt som händer där och om man vill kan 

man dela med sig information. Det fungerar ungefär som det verkliga livet, fast 

det är genom internet.” - Respondent 8 

 

Samtliga värdrespondenter i fokusgrupp 2 håller med, de använder Facebook 

lite varje dag och de har valet att själva välja vilken information de delar med sig av. 

Fokusgrupperna diskuterar om deras dagliga användning av Facebook och att det är en social 

mötesplats för att samtala med vänner eller helt enkelt ta del av den andra personens 

information via sin profil.  Barnes (2002) menar på att genom datorn eller mobilen skapas en 

virtuell mötesplats och användarna ser detta som deras fysiska mötesplats i det virtuella. 

Genom datormedierad kommunikation behålls den sociala interaktionen som individerna 

skapar i det digitala nätverket.  
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Sociala medier är inte beroende av en geografisk plats, så länge vi har en dator eller 

mobiltelefon med internetuppkoppling kan vi koppla upp oss vart som helst. 

 

”Nu har man en applikation på mobiltelefonen och så fort man får en händelse 

på Facebook så kommer det upp som en notis i min Iphone. Man är nästan 

konstant uppkopplad via Facebook.” – Respondent 10 

 

Det framgår i fokusgrupp 2 att digitala mötesplatser inte är beroende av ett geografiskt läge, 

vart de än befinner sig går det alltid att koppla upp sig via mobiltelefonen. Baym (2010) 

menar att oftast tycker personer som är en del av den digitala mötesplatsen att denne är en del 

av en delad plats online och att mötesplatsen styrs inte genom den geografiska platsen.  

Eftersom fokusgrupp 1 är på utlandstermin diskuterar de att Facebook hjälper 

dem att hålla kontakt vilken geografisk plats dem än befinner sig på. Speciellt när dem är på 

utlandstermin har Facebook för respondenterna i fokusgrupp 1 varit väldigt viktig på det sättet 

att Facebook är en internationell arena utan något beroende av en specifik geografisk plats. 

 

”Since I’m an exchange student here I don’t have the money to do calls or 

texting somebody so if I need to contact somebody I’ll go to Facebook. 

Everybody I know is there, and I added so many people for my first year here so 

I know I’m going to get a response as fast as possible within the minute.” – 

Respondent 1 

 

Facebook är gratis och precis som respondent 1 syftar på är 

informationsförmedlingen via Facebook effektiv, den kommer alltid fram. Informationen 

kommer fram både asynkront och synkront (Barnes, 2002). Facebooks nyare funktioner gör 

det möjligt att se om den andra personen har sett det skickade meddelandet.  

 

 

Den verbala och icke-verbala kommunikationen framgår inte så tydligt via 

datormedierad kommunikation. Det har skapats en internetkultur, där denna kultur hjälper 

personer att tyda den verbala och icke-verbala kommunikationen. Baym (2010) skriver att på 

den digitala mötesplatsen finns det även där normer och värderingar som delas, dessa normer 

och värderingar lär vi oss när vi går in i gruppen genom socialisation av gruppens 

medlemmar. Samovar (2012) menar att eftersom internet idag är utbredd världen över så 
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sammantvinnas kulturer på en gemensam internationell arena. På så sätt har en internetkultur 

skapats, där det finns regler, normer och värderingar som delas av individerna.  

Enligt Barnes (2002) florerar internetkulturen och påverkas varje dag av 

individer och på så sätt är internetkulturen en del av det digitala livet hos människor. 

 

”I really can’t imagine how people did before without Facebook. Facebook is a 

part of my life and without it I would think the Internet is a bit boring actually.” 

– Respondent 4  

 

De andra i fokusgrupp 1 säger att Facebook är som ett beroende hos dem. Vissa 

respondenter i fokusgrupp 1 hävdar att lika mycket som de äter och andas, lika mycket 

behöver de Facebook som en funktion för att fylla det sociala livet som de har via internet. 

Respondent 2 fortsätter att förklara sig med att hen försökte sluta använda Facebook i en 

vecka men det gick en dag utan att hen kunde göra det. Fokusgrupp 2 diskuterar samma sak, 

att Facebook är ett beroende men de säger att det inte är en del av deras liv. Deras fokus ligger 

mer på att det är en gemensam social funktion. 

 

 

Båda fokusgrupperna diskuterar att Facebook har en social funktion i deras 

vardag på det sättet de kan söka upp information. Fokusgrupp 2 kommer in på ämnet att 

Facebook kan vara ett stöd i olika typer av lägen, allt ifrån när de känner sig glada eller ledsna 

till att få reda på information om vilka aktiviteter som sker i deras omgivning. 

Baym (2010) syftar som fokusgrupperna diskuterar, att den digitala miljön 

fungerar som socialt, emotionellt och informativt stöd för människors liv via internet. Genom 

asynkrons och synkronisk tid samlas individer vid den digitala mötesplatsen för att dela mig 

sig av sig själv och för att få mänskligt stöd.  

 

”I mean when you’re at home sitting at the computer and you feel alone you log 

in to Facebook and you know all of your friends are going to be there. Then you 

don’t feel so alone.” – Respondent 3 

 

Respondent 3 syftar till det Barnes (2002) menar, att den största anledning till 

att befinna sig på sociala digitala miljöer är att få mänsklig kontakt. 
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4.1.2 Behålla och skapa förhållanden 
 

Det som har framgått i diskussionerna i fokusgrupperna är att Facebook är en daglig social 

användning för studenterna. Värdstudenterna är kopplade till Facebook via mobilen så varje 

gång de får ett meddelande får de det som en notis till sin Iphone. På det sättet är det möjligt 

att ge snabb respons till sina redan existerande relationer. Fokusgrupperna diskuterar vikten 

med att behålla och skapa nya relationer. Det kan vara nödvändiga kontakter som kan vara bra 

för framtiden.  

Burton & Dimbleby (1999) skriver att med hjälp av interpersonell 

kommunikation kan vi definiera våra förhållanden till andra. På detta viss kan vi skapa, 

utveckla, upprätthålla eller göra slut på en relation. Vi har i princip relationer till alla 

människor runt omkring oss och vi kan hjälpa att utveckla dessa relationer genom att visas 

tecken på igenkännande och gillande (Burton & Dimbleby, 1999).  

 

”Man visar intresse för någon om man vill behålla kontakten. Jag tror också att 

man skapar kontakter genom att visa att man är social. Men då måste den andra 

personen också vilja skapa en kontakt med mig.” – Respondent 10 

 

Genom att utforska varandras åsikter och värderingar genomgår detta skapandet 

av relationer i olika stadier. Allt ifrån när vi skapar en första kontakt med personen till hur vi 

använder ord och varför vi använder dessa ord (Burton & Dimbleby, 1999). Facebook hjälper 

personer att hålla kontakten med varandra och även skapa nya relationer. De flesta relationer 

online skapas naturligt av sig själva (Baym, 2010).  

 

 

”Det är lättare att hålla kontakt med någon på Facebook, ibland är det lättare 

att bli vän med någon online än i det verkliga livet. Det bevisar Facebooks 

funktion i hur socialt bra det kan vara. ” – Respondent 11 

 

Fokusgrupp 2 diskuterade om hur lätt det är att hitta personer på Facebook, om 

en person är kompis med en annan så hittar de varandra lättare. En väns sociala nätverk blir 

till ens egna sociala nätverk. Baym (2010) skriver att Facebooks sökfunktioner för att leta och 

skapa nya förhållanden är enkelt. Från Facebook ges en lista på rekommenderade personer att 
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skapa en relation med. Alternativet ges att lägga till denna person som vän på Facebook och 

på så sätt skapas en ny kontakt.  

Vi tar chansen att skapa relationer med personer som vi kan interagera med, 

oftast kan vissa relationer online fungera bättre än offline av anledningen att träffas online ger 

inte stora krav på personer än om de träffar varandra ansikte-mot-ansikte. Dessa relationer är 

lättare att skapa och upprätthålla online (Baym, 2010). Även om vi inte har direkt kontakt 

med varandra via Facebook, är det lätt att ha tillgång till andras profilinformation genom att 

gå in på deras personliga sidor.  

 

 

Medieanvändning och dess betydelse är skapade av relationer inom den 

kulturella kontexten (Baym, 2010). Värdstudenterna använder Facebook mer på lokal nivå, 

alltså att hålla kontakt med sina vänner i samma omgivning. Utbytesstudenterna använder sig 

av Facebook på samma sätt men eftersom det är en distans mellan dem och deras vänner 

utomlands har de mer användning av internet för att ringa videosamtal kostnadsfritt till 

varandra.  

 

”It’s important to me to keep in touch with my family and friends at home when 

I’m away, in that way I can maintain my communication with them and see what 

they are doing.” Respondent 3 

 

Fokusgrupp 1 diskuterar att tack vare Facebook kan de hålla kontakt med deras 

släktingar utan att det ska behöva kosta en förmögenhet. Det blir lättare för utbytesstudenterna 

och deras bekanta att hålla kontakten på distans för att på så viss har dem alltid koll på vad 

som händer i varandras liv även om distansen är ett problem.  

Enligt Baym (2010) är de studenter som aktivt bearbetar på att behålla deras 

sociala relationer, mer sociala än de personer som inte försöker upprätthålla sociala kontakter. 

Genom tiden har det blivit en vardag att via internet och Facebook, dela med sig av kultur till 

varandra. Det skapas nya kontakter till olika kulturer varje dag, förhållanden inom Facebook 

beror helt på den kulturella kontexten i hur ofta vi hör av oss till existerande och nyskapade 

relationer (Baym, 2010).  
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4.1.3 Scenframträdande/ Personlig profil 
 

Den personliga profilen på Facebook är en del av den informationen man delar med sig av sig 

själv till andra. Enligt Goffman (1959) sätter vi oss upp ett framtränade på en teaterscen och 

är aktörer med en mask. Goffman fortsätter med att i vårt vardagliga liv sätter vi upp flera 

olika roller och dessa kan inte tolkas som en enda enhet av personen.  

Profilen på Facebook tillåter människor att visa upp sig själv genom att fylla i 

information om sig själv. Med Goffmans (1959) dramaturgiska perspektiv är Facebook 

framträdandet och den personliga profilen fasaden vi bygger upp när vi står på scenen. Med 

Facebooks sekretessinställningar är det möjligt att påverka den främre och bakre regionen.  

I fokusgrupperna var det delade åsikter om den personliga profilen på Facebook. 

Vissa respondenter brydde sig inte om att andra såg deras profiler. Detta för att de inte tyckte 

det är inte en del av vem dem är som person. Medan vissa respondenter kände att det visst är 

så, att andra personer dömer en efter deras profiler för att få en uppfattning om vem de är som 

person. 

 

”Now when I’m at my exchange-year I want my friends to see everything I’m 

doing here, so they’ll know what I’m doing.” - Respondent 1 

 

Fokusgrupp 1 gillar att ha deras profiler öppna för alla under deras vistelsetid i 

Sverige, mest med anledning av att vilja dela med sig sitt studentliv i värdlandet så de 

närstående i hemlandet kan se deras framträdande och även att deras nyvunna vänner kan se 

hur de är som personer. Vissa av respondenterna i fokusgrupp 1 delar endast med sig nu under 

deras vistelsetid i Sverige. De andra respondenterna tycker att det inte spelar någon roll om de 

visar upp sin profil. De tycker att det är bra att visa på profilen direkt vem sitt ”riktiga jag” är 

och vad de gillar. På det sättet vet de vilka de kan skapa en framtida kontakt med. 

Respondenterna i fokusgrupp 1 diskuterade även vikten av att ha en presentabel profil för 

både familj och sina nyfunna vänner i Kalmar. 

  

”I want my profile to represent that I’m a nice and open person. But at the same 

time I don’t want my parents back home to think that I’m partying all the time 

and never study. You know I’m in this country for a reason.” – Respondent 4 
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Goffman (1959) betonar fasaden som framförs på framträdandet. Aktörerna på 

scenen vill förmedla förtroende för sin publik, i detta fall vill aktören att ens publik ska 

uppfatta deras Facebook-profil som denne själv vill av situationen. Det vill säga aktören 

sänder ut önskade signaler som de vill att sin publik ska uppfatta.  

 

”Kanske om man är på utlandstermin själv så delar man med sig av ett foto och 

sådant, men jag tycker om att ha det privat. Jag gillar inte att dela med mig för 

det känns som att folk förväntar sig att man ska vara en typ av person i så fall.” 

– Respondent 9 

 

Fokusgrupp 2 hade delade åsikter om detta. Några i gruppen har sin profil 

offentlig med anledning av att de faktiskt inte bryr sig om vem som ser deras profil. De andra 

respondenterna tycker annorlunda, att kunna begränsa sin Facebook gör att de kan känna sig 

säkra i valet av vänner när de lägger till en ny kontakt på Facebook. Ibland lägger personer till 

en arbetskollega eller chef och respondenterna vill inte att deras första intryck på den nya 

kontakten ska uppfattas som negativ. Därför är det viktigt för de flesta i gruppen att ha 

begränsningar. Medan de andra respondenterna i fokusgruppen tyckte att det som visas i 

Facebook ska inte påverka omdömet om sig själv. De tyckte också att valet att begränsa en 

viss del av sin publik kan vara nödvändig.  

Sekretessinställningarna hjälper aktören att själv bestämma vad som ska framgå 

i den främre och bakre regionen. Det framgår i fokusgrupperna att den bakre regionen är när 

de chattar med deras närstående eller deras nya kontakter. Den information som förs i bakre 

regionen är bara till för den andra personen som studenterna delar det med. I den aspekten att 

viss information döljs från andra är bra för då kan de föra privata konversationer med 

varandra utan att agera som aktörer med mask på scenen. Diskussioner om att hålla chatten 

öppen eller avstängd var också olika. Vissa respondenter i båda fokusgrupperna kände att dem 

kan kontrollera sin öppenhet på Facebook genom att ha chatten på eller av. Aktörerna kan när 

de vill bestämma sig för att vara i främre eller bakre region med hjälp av några 

knapptryckningar.  

Studenterna vill inte heller att deras fasader ska rubbas genom att lägga upp 

”fel” information eller bilder på Facebook. Nuförtiden delas mängder med olika klipp och 

bilder via Facebook. Vissa respondenter i de båda grupperna tyckte delning av bilder och 

videoklipp kan bygga upp en falsk fasad av sig själv. Publiken kan få en missförtroende av 

aktören för att hen har visat upp en annan fasad än vad som framgår via framträdandet. Det 
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framgick klart och tydligt att fokusgrupperna hade olika åsikter om framträdandet på scenen 

Facebook. Vissa tyckte att den främre regionen inte är så viktig för publiken är ändå för stor 

och den publiken själv har en stor publik att bry sig om. Andra respondenter i de båda 

grupperna anser att fasaden och framträdandet är viktigt på scenen på grund av att publiken är 

så stor. Men båda grupperna tycker att det är bra att kunna ha alternativet att skifta främre och 

bakre region när personen själv behagar det.  

 

 

4.2 Interpersonell aktivitet via Facebook 
 

I denna del analyseras resultaten av studenternas interkulturella relation till varandra via 

Facebook. På vilket sätt de har kommunicerat med varandra och på vilket sätt det 

interkulturella har spelat in i deras kommunikationsprocess. 

 

 

4.2.1 Uppfattning av varandra 
 

Uppfattningar av varandra görs konstant i kommunikativa möten. Vi har sedan tidigare 

erfarenheter och kunskap om hur vi uppfattar personer. Med de tidigare erfarenheterna drar vi 

olika slutsatser om personer. Även om det är korta möten tar vi upp den lilla informationen 

som de personerna ger ut för att få en uppfattning (Burton & Dimbleby, 1999).  

 

 

”Innan vi träffades uppfattade jag hen som en trevlig person, var väldigt 

exalterad och ville veta allt om mig, svenska människor och Sverige.” – 

Respondent 10 

 

Studenterna uppfattade varandra olika vid olika tillfällen. De första gångerna 

tyckte respondenterna att de var lite blyga eller rädda med att kontakta varandra. Men senare, 

med tiden uppfattade de varandra lättsamma och öppna.  

Enligt Goffman (1959) har vi många olika personligheter. Dessa personligheter 

framställer vi på scenen. När vi väl gör vårt framträdande skapar personer sig en åsikt om vår 

personlighet. Vi använder oss av adjektiva huvudbegrepp så som vänlig eller ovänlig för att 

förklara personens personlighet. Burton & Dimbleby (1999) anser att när vi väl vet om 
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personens personlighet och har våra egna åsikter om personen får vi en uppfattning av oss 

själva hur vi ska kommunicera med personen. Vi får uppfattning av oss själva när vi står som 

en rollgestalt på scenen och när vi uppfattar andra analyserar vi det som finns i den bakre 

regionen, för det är där vi finner de verktyg som formar individen (Goffman). 

Fokusgrupperna diskuterade att när de väl kom förbi det yttre skalet som sker i början av det 

första mötet, kunde de uppfatta varandra bättre genom att lärde känna varandra under ytan.  

Att uppfatta varandras känslotillstånd påverkar hur vi kommunicerar med 

varandra och hur den personen mottar vår kommunikation (Burton & Dimbleby, 1999). 

Genom Facebook kan vi med hjälp av smileys och akronymer ge en hint av våra känslor till 

den andra personen. På scenen sätter vi på vår mask för att visa upp vilket känslotillstånd ens 

”jag” befinner sig i.  

När vi uppfattar varandras attityd till oss vill vi få reda på vad den andra 

personen känner om oss. På så sätt gör det att vi utvärderar vår position i ett förhållande för 

att kunna känna oss säkra i vårt samtal med dem (Burton & Dimbleby, 1999). Genom att titta 

på rekvisitan som aktören har på sin scen gör vi antaganden om vem personen är för att kunna 

placera de i olika rollgestalter. Tyvärr resulterar detta i att vi placerar varandra i olika fack. 

Burton & Dimbleby (1999) säger att när vi placerar varandra i kategorier läser vi av tecknen 

alltför snabbt och vi låter de första intrycken påverka oss (Burton). Fokusgrupp 1 tyckte att 

värdstudenterna på något sätt har en förutfattad mening om hur utbytesstudenter ska vara. Två 

av respondenterna säger att de själva har förutfattade meningar om utbytesstudenterna i deras 

länder.   

Både online och offline görs ett första intryck väldigt snabbt och många i 

Fokusgrupp 2 menade på att de första intrycken de fick av utbytesstudenterna sedan ändrades 

i efterhand. Respondenterna i fokusgrupperna menade att de först ville observera på avstånd 

hur andra studenter är som personer för att få en bättre uppfattning av varandra innan de 

inledde en konversation. Barnes (2002) nämner detta som kallas ”Lurking”, när någon 

”lurkar” runt på Facebook tittar de runt på personens sida. Men i detta fall handlar det om få 

en uppfattning om personen före en första kontakt görs för att veta hur de kan kommunicera 

med personen.  

 

 

 Självexponering är en del av faktorerna för att bygga upp en relation. Ibland kan 

vissa personer avslöja för mycket information om sig själva online utan att tänka på vilka som 

läser den informationen. Enligt Barnes (2002) kan självexponering också skapa bekvämlighet 
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på nätet. Den sociala pressen är inte lika tydlig här som i det verkliga livet. Därför kan 

somliga lämna konversationer utan att bry sig så mycket om dess konsekvenser. 

 

”Jag vill såklart att de ser mig som en öppen och glad person som de kan fråga 

om vad som helst när de vill, men samtidigt vill man inte verka vara den där 

tråkiga typen. Jag är ju rolig också och jag hoppas de ser det.” – Respondent 8 

 

Fokusgrupp 1 tyckte att värdstudenterna var trevliga men att det var svårt att få 

dem att öppna sig i början och därför var det svårt att se vilken slags personlighet de hade. 

Barnes (2002) betonar värdet av självexponering. Det är den mest kraftfulla 

kommunikationsredskap som vi använder när vi bygger upp förhållanden. Men ibland kan det 

slå tillbaka om vi delar för mycket information med den andra personen. Men när väl 

relationen utvecklas blir vi beroende av att skapa och ge varandra våra tankar och känslor.  

Genom det blir vi självständigare och har lättare att förstå kontexten. På så sätt 

bildar vi vårt egna personliga språk mellan varandra. (Barnes, 2002). Fokusgrupp 2 tycker att 

det är viktigt att vara försiktig med att berätta för mycket om sig själv till andra, annars kan 

andra personer använda den personliga informationen mot en. Samtidigt diskuterar 

fokusgrupp 2 att det är viktigt för dem att utbytesstudenterna ska få en ärlig uppfattning om 

vem de är som person och förhoppningsvis att de gillar personen i fråga. Fokusgrupp 1 tycker 

speciellt att det är viktigast för dem att värdstudenterna uppfattar de som ärliga och bra 

personer. Tre av respondenterna säger att kraven är högre på utbytesstudenter att 

värdstudenterna ska gilla dem. De menar att det är det som avgör om de kommer få och 

behålla interkulturella vänner i framtiden.  

 

 

Uppfattningar av varandra görs genom delade erfarenheter. I korta termer 

försöker vi uppnå mål inom kommunikationen med varandra, men för att behålla ett 

förhållande måste vi tänka i långa termer. Det innebär att målen kräver mer tid och vilja att 

utveckla relationen samtidigt som vi bygger upp vår egen självkänsla. Detta sker genom att vi 

vet vilken social kontext vi befinner oss i (Barnes, 2002).  Fokusgrupp 2 tyckte att 

utbytesstudenterna hade en starkare gemenskap mellan varandra än vad de själva hade till 

värdstudenterna i värdlandet. Fokusgrupp 2 diskuterade att det är viktigt att känna gemenskap 

för det gör det lättare att bli vänner.  
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”Utbytesstudenter gör mer aktiviteter och det är roligt liksom, man vill vara del 

utav det och det blir man när man är med i gruppen där alla aktiviteter 

diskuteras. Utbytesstudenter verkar mer öppnare.” – Respondent 9 

 

Fokusgrupp 2 diskuterade att de vill ta del av utbytesstudenternas gemenskap, 

genom Facebook har de hittat den gemenskapen som utbytesstudenterna delar med varandra.  

Fokusgrupp 1 diskuterade att de har starka band till varandra för att de befinner sig på annan 

mark och i en annan kultur än sin egen och därför dras de till varandra närmare. De blev glada 

ifall värdstudenterna ville vara med, så de kunde lära känna kulturen bättre genom att ta 

kontakt med varandra privat.  

 

”There are some Swedish students that don’t care, so I don’t care about them. 

But the Swedish students that do are up to do everything and they seem to be 

enjoying being apart of that group they’ve got for us on Facebook.” – 

Respondent 5 

 

Enligt Barnes (2002) kan vi upprätthålla flera starka band, men i de flesta fall 

har vi många svaga band också. När vi försöker upprätthålla ett starkt band till personer måste 

vi tänka på tidsaspekten och att den är viktig beroende på vart vi befinner oss. Studenterna 

tyckte att de hade båda starka och svaga band till varandra, de starka banden hade de med de 

personer som de tyckte påminde de om de själva lite och genom gemensamma intressen. 

Generellt som fokusgrupperna diskuterade var om varandras uppfattningar, de 

kom inte fram till något negativt om varandra. Tvärtom så var studenterna nyfikna av 

varandra och tyckte att det var roligt om de deltog i gemensamma konversationer eller andra 

aktiviteter på Facebook så som att gilla eller kommentera deras statusuppdateringar. 

 

 

4.2.2 Kulturella skillnader 
 

Goffman (1959) nämner själv vad som sker i kulturmöten. Svårigheter uppstår i 

form av att det blir svårare att läsa av rollerna på scenerna genom expressioner som aktörerna 

från den andra kulturen avger och överför. Kulturen i detta fall räknas som ett team där 

aktörerna känner igen varandras beteenden sedan tidigare.  
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Genom Facebook är vi en del av många kulturer på både asynkront och synkront 

tid. Beroende på kontexten genom Facebook påverkas kulturer ständigt, Plum (2010) menar 

att genom kontakt med andra stärks medvetenhet om andra kulturer och på så sätt skapar 

kulturer fotspår i ens tolkningar av meddelandet. 

 

 

Kultur influerar våra normer. Varje kultur har sina egna normer och det 

påverkar hur vi skickar meddelande till varandra (Baym, 2010). Varje grupp vi har kontakt 

med via Facebook skapar sin egen kultur och normer.  Eftersom grupperna delades in i 

utbytesstudent och värdstudent, tycker studenterna själva att kulturella skillnader inte är så 

synliga men när dessa skillnader märks ses det på det skickade meddelandet. I fokusgrupp 1 

säger Respondent 3 följande: 

 

”Some of them are a little bit stiff and shy when you interact with them, and 

some others are polite and fun to talk to. But I prefer to talk to someone who 

likes to do a smiley back or something so I can se their reaction and then I’ll 

know what mood they are on”. 

 

 

Medan i fokusgrupp 2 säger respondent 9: 

 

”Jag ser en klar skillnad på kultur när det kommer till användning av 

akronymer och smileys, det används för mycket ibland. Jag tror att det kan vara 

så att utbytesstudenten känner att de måste uttrycka sig mer när de talar med 

svenska studenter så de ska få en reaktion från oss värdstudenter.” –  

 

Inom interkulturell kommunikation skapas det olika typer av interpersonella 

relationer. Studenterna hade svårt i början att definiera vad vänskap och bekantskap är, och 

om studenterna har en bra kontakt med varandra. Det som diskuteras i fokusgrupperna är 

bekantskap och vänner till varandra och andra studenter. Lustig & Koester (2005) säger att 

bekantskapen är bara något som är ytligt, medan vänskaper räknas som något där kulturen blir 

delad genom gemensamma uttryck. Studenterna ville inte få de andra att känna sig obekväma 

när de kontaktar varandra. Fokusgrupp 1 säger att i början ville de ta det lugnt så de inte 

verkade allt för desperata att vilja skaffa nya vänner. Själva tycker studenterna att en ”vän” på 
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Facebook inte behöver vara en vän utan det kan faktiskt också bara vara en bekant eller någon 

person som de träffade på en fest en gång.  

Av den anledningen är det viktigt att förstå varandras uttryck för att utveckla 

vänskapen eller bekantskapen. Att vi inte ser varandra ansikte-mot-ansikte gör det bara svårt 

att avgöra personens reaktion i skapandeförhållanden via Facebook. Goffman (1959) lägger 

tyngden på ansikte/mask genom hans dramaturgiska perspektiv. Interkulturellt innebär 

Goffmans ansikte/mask att det skapas genom den sociala atmosfären av hur människor ser på 

varandra med det ansiktet/masken.  

Ansikte/mask är en del av kommunikationsdelen för att skapa och behålla 

förhållanden. Lustig & Koester (2005) menar att detta hjälper oss hålla kontakten med 

personer.  

Det är inte lätt att visa ens känslor via Facebook. Följande respondent 4 säger:  

 

”Sometimes when you chat with the person they seem not to care so much, I 

don’t know I think it’s rude not to answer immediately at questions. I don’t want 

to be waiting.” – Respondent 4 

 

Studenterna i båda fokusgrupperna säger att de känner av en viss kulturell 

skillnad men den är inte stark eftersom språket via internet är densamma på många olika 

webbplatser. Det blir mer en kulturell samhörighet att ha ett gemensamt språk via internet. 

Det som har framgått tydligt i diskussionerna som fokusgrupperna framfört är värdet av 

självexponering. Enligt Lustig & Koester (2005) är självexponering en del av alla kulturer. 

Fokusgrupperna anser att man, för att skapa och hålla kvar den nya interkulturella vännen så 

måste de kunna öppna sig för varandra för att ta in den personen i ens liv.  

Även om det förekommer kulturella skillnader när de kontaktar varandra så 

tycker fokusgrupperna att de lär sig av varandras kulturer även online. På sättet som de 

kommunicerar med varandra på internet gör det att studenterna får en snabb inblick i 

varandras liv.  
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4.2.3 Skicka och få meddelande 
 

”Det går inte att vara sarkastisk på Facebook utan att möjligt göra någon typ 

av smiley, annars förstår man inte vad den andra personen menar.” – 

Respondent 12 

 

Den verbala och icke-verbala kommunikationen framgår genom självexponering 

på Facebook. Vikten av hur självexponering används i texten på meddelandet som skickas är 

viktig inom medierad miljö. Detta är sättet som vi uttrycker oss och överför våra expressioner. 

Genom smiley, akronymer och andra gemensamma koder bygger vi tillsammans upp hur vi 

kan tyda varandras humör som exempelvis. humor, ledsamhet och lycka. Enligt Baym (2010) 

hjälper sociala cues oss att definiera den sociala kontexten vilket vi kan bygga vårt 

förhållande till varandra.  

Samtliga respondenter uppger vikten av att göra smileys för att förstå den andra 

personens känslotillstånd. Respondenterna tycker att smileys och akronymer är de enda 

koderna som egentligen går att koda av i meddelandet, förutom om studenterna live-chattar 

med varandra.  

 

Fokusgrupperna diskuterade att smileys och akronymer är världsligt och därför 

blir det svårt att inte förstå kontexten i meddelandet, de flesta idag förstår exempelvis vad en 

J står för. Eftersom dessa koder så som smileys är korta meddelanden blir det lättare inom 

internetkulturen att tolka dessa koder tillsammans, detta för att studenterna har Facebook som 

en delad kultur inom internet. Koder är specifika expressioner som avges och överförs till 

mottagaren så denne ska tolka meddelandet. Ju längre tid gruppen har känt varandra desto 

mer koder har gruppen utvecklat och därför blir det svårare att komma in i den gruppen också 

(Plum, 2010).   

Studenterna tycker att i början var det svårt att skicka meddelande till varandra, 

men efter att en viss tid gått så blev det lättare och det var inte lika jobbigt längre att skicka 

iväg ett meddelande. Lustig & Koester (2005) menar på att förstå koderna överhuvudtaget 

måste avsändaren och mottagaren veta att det är kultur som pågår i kontexten, studenterna vet 

redan att de har en interkulturell kontext till varandra i skapande av förhållanden men 

studenterna menar själva att detta inte har påverkat deras relation och kommunikation till 

varandra. Det har faktiskt underlättat kommunikationen till varandra. Studenterna menar att 

eftersom de vet att de alla är från olika kulturer så befinner de sig redan i den kontexten 
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medvetet. Speciellt för utbytesstudenterna, fokusgrupp 1 diskuterar att det är viktigt att veta 

att de befinner sig bland olika kulturer för om något skulle hända förstår de att detta beror på 

de kulturella skillnaderna mellan varandra. I samband med att en viss tid har gått så känner de 

varandra bättre och på så sätt känner de sig bekväma att de kan skicka meddelande när som 

till varandra. Exempelvis att be om hjälp med en uppgift till seminarium och andra vardagliga 

ärenden.  

Studenterna diskuterar att ibland tänker de inte ens på vad de skickar eller om 

det ens påverkar meddelandet till personen.  

Precis som Goffman (1959) förklarar med expressioner som vi överför så är 

koderna så många ibland att gruppen inte själva är medvetna om att de överför dessa som 

expressioner, för att det har blivit en naturlig del av deras vardag och som en del av sitt team 

(Plum, 2010). I detta fall har studenterna vuxit in i dessa grupper att de blivit så vana med 

expressioner att de inte ens tänker på det lika mycket som de gjorde i första början. Plum 

(2010) skriver att när personen kommer in i den nya gruppen för första gången så tar det 

längre tid att upptäcka dessa koder. Studenterna känner själva att i början var det mer så men 

eftersom Facebook är en daglig rutin vet grupperna redan de normer som sker på Facebook. 

Tack vare att Facebook är en gemensam kultur för studenterna, delar de på samma koder och 

språk.  

 

 

Fokusgrupp 1 diskuterade om hur viktigt det var för dem att värdstudenterna gav feedback på 

det de skickade till dem.  

 

”I’m a smiley-freak, I need to do a smiley to people so they know how I feel and 

if I don’t get a smiley back I’ll think it’s just a boring person.” Respondent 3 

 

Enligt Plum (2010) är feedback ett stort hjälpmedel när det kommer att utveckla en relation 

och kulturell förståelse. Fokusgrupp 2 diskuterar om att de inte får något svar tillbaka så är det 

onödigt att ens skicka ett meddelande från första början. Fokusgrupp 1 tycker att det är alltid 

viktigt att skicka meddelande även om värdstudenterna inte svarar, respondenterna menar att 

genom att skicka ett meddelande så tyder det på att de bryr sig om den andra personen. Men 

om värdstudenten inte skulle svara på deras meddelande antar de att de helt enkelt har något 

annat att göra men att det kändes bra när de väl fick svar tillbaka oberoende av tiden.  
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Relation via internet utvecklas och behålls via feedback och ömsesidiga utbyten. Enligt 

Barnes (2002)  är det första steget för ett ömsesidigt förhållande är att svara på meddelandet. 

Beroende på om meddelandet svaras med samma koder från originalmeddelandet, 

meddelandets avsändare feedback genom att få direkt svar på sitt meddelande. Barnes (2002) 

förklarar att det händer att om vi inte svarar på meddelanden kan det uppfattas som ett 

negativt beteende och kan i många fall avsluta en relation online.  

Burton & Dimbleby (1999) menar att feedback frambringar en reaktion från 

mottagaren. När avsändaren ser en justering i innehållet i meddelandet ses det som ett resultat 

av feedback. Feedback är en av de inflytelserika kanalerna när det gäller att påverka känslor 

och attityder. Ett samtal är en process med utbyte av feedback och hjälper oss att justera 

meddelandet och på så sätt kommer vi att kunna tyda reaktionen i meddelandet. 

Fokusgrupp 1 diskuterar att vissa gånger kunde kommunikationen med 

värdstudenten bli helt fel. De använde sig av sina respektive hemländers ordspråk som de 

översatte till engelska men blev helt fel uppfattat eller så förstod värdstudenterna inte vad de 

ville säga.  

Kommunikationen bröts om studenterna inte kunde knyta en betydelse av de 

använda orden i meddelandet. Burton & Dimbleby (1999) säger att genom att vi känner igen 

koderna och konventionerna vi byggt upp tillsammans förstår vi betydelsen i orden. Därför är 

det viktigt att förstå sitt eget val av ord för att andra ska kunna förstå det också. Fiske (1997) 

förklara att de estetiska koderna blir självklara i meddelandet för att den bryter 

kommunikationen och det händer för att dessa koder bryter mot konventioner. Då blir det 

svårt att uppfatta avsändaren. Facebook bidrar likväl med godtyckliga koder som är logiska 

att förstå. Det baseras främst på smileys och akronymer som är det gemensamma språket på 

internet. Allt som krävs är att lära sig dessa godtyckliga koder som är lättare att tyda än de 

estetiska koderna.  

 

”Ibland är det lättare att hålla kontakten på Facebook, alla är liksom där.” – 

Respondent 7 

 

I stort tycker studenterna att det kan vara lätt att bli missuppfattad via Facebook, men 

samtidigt är det lättare att förstå varandra, för att Facebook har skapat en gemenskap världen 

över med gemensamma koder. Studenterna tycker att kommunikationen till varandra har varit 

viktigt, inte endast för vardagliga saker men också för att behålla kontakten och kunna vara 

del av varandras liv. 
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Kapitel	  5.	  Slutdiskussion	  
 

Undersökningens främsta syfte har varit att undersöka hur Facebook fungerar som ett 

hjälpmedel mellan studenterna för att hålla kontakt med varandra under utbytesstudentens 

vistelsetid i värdlandet och hur deras kommunikation påverkas genom reducerade verbala och 

icke-verbala komponenter i kommunikationsprocessen via Facebook. 

Undersökningen har inte enbart påvisat att Facebook är en avancerad och digital 

mötesplats för kulturer utan även ett sätt att behålla och skapa nya kontakter/förhållanden för 

studenternas dagliga sociala liv. När studenterna skapade relationer genom att lägga till 

varandra som vänner på Facebook, tyckte fokusgrupperna att den kontakten är något som är 

positivt att ha i nutid men även för framtiden. Fokusgrupp med utbytesstudenterna tyckte att 

det var viktigast att ha kontakt med värdstudenterna nu i stunden och i deras vistelse i Kalmar, 

eftersom de inte ville missa aktiviteter som sker runtomkring. Fokusgrupp med 

värdstudenterna kände samma sak och tänkte att i framtiden kan den interkulturella vänskapen 

och kontakten vara nödvändig att ha när de själva åker på utlandsstudier. 

 

Fokusgrupperna delades upp i två, den ena med utbytesstudenter och den andra med 

värdstudenter. Detta gjordes med anledning av att jag ville veta hur deras 

kommunikationsprocess såg ut och på så sätt påvisa studenternas separata åsikter, utan deras 

åsikter blev påverkade av varandra.  

Det har visat sig att i båda grupperna har det vid vissa tillfällen under 

diskussionerna förekommit två olika åsikter i varje enskild grupp. En grupp som var nöjd med 

hur hela kommunikationsprocessen såg ut medan den andra gruppen tyckte att 

kommunikationen kunde ha varit bättre, men de var långt ifrån missnöjda.  

Den viktigaste delen i kommunikationsprocessen mellan studenterna har varit 

att ha deras förhållande till internet ömsesidigt med feedback från varandra. Respondenterna 

som tyckte att kommunikationen kunnat ha sett bättre ut, ville ha mer feedback från varandra. 

De tyckte att somliga inte hade motivationen att hålla kontakten med en för att de inte 

använda sig tillräckligt med sociala signaler och visade inte tillräckligt med självexponering.  

Feedback har sett olika ut för studenterna, samtliga studenter hade fått feedback 

men det var några respondenter som ville ha mer och snabbare feedback. De som var nöjda 

tyckte att det inte spelade någon roll om personerna inte gav feedback direkt, så länge de såg 

att meddelandet hade blivit läst var det tillräckligt för dem. 
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Det kom fram i undersökningen att utbytesstudenterna fick bättre kontakt med 

värdstudenterna offline genom att ha ett aktivt socialt umgänge via Facebook. Samtliga 

respondenter ingår i en grupp på Facebook där gruppens medlemmar kan lägga upp 

information om nya aktiviteter eller fråga om hjälp etc.  

Genom att Facebook-gruppen finns tillgänglig tycker studenterna själva att det 

har varit lättare att ta kontakt med varandra både privat och genom gruppen. Några 

respondenter säger att det var med hjälp av denna grupp som gjorde att de kunde hitta 

varandra lättare och lägga till varandra som vänner.  

 

Undersökningen visar även att det redan existerar en kultur på internet inom Facebook och 

därför är de kulturella skillnaderna inte stora. Kulturen märktes inte förrän studenterna 

loggade in på varandras profiler. Fokusgrupperna tyckte att fokus inte bör läggas på kulturella 

skillnader utan den borde istället läggas på interkulturell förståelse. Studenterna vet att kultur 

gör så att det uppstår vissa skillnader, den kontexten är självklar. Det som var viktigast för 

dem var att bortse från skillnaderna och istället försöka förstå varandra.  

Facebook var en bidragande faktor till studenternas förståelse av varandra på 

grund av att samtliga respondenter har en öppen profil på Facebook för sina vänner. Genom 

deras profiler kunde studenterna se en liten del av varandras ”historia”. ”Timeline” på 

Facebook lägger upp alla händelser som en tidslinje och genom ”Timeline” fann studenterna 

gemensamma intressen och bilder som de kunde ta del utav. Ju tillgängligare varandras 

profiler var när de väl blev vänner på Facebook, desto mer kunde de upptäcka varandra och 

inse att somliga av respondenterna har mycket gemensamma intressen med studenten.  

Det som däremot var en stor skillnad var språket. För att kunna skicka 

meddelande till varandra var båda fokusgrupperna inställda på att ändra om sättet de skrev på 

till varandra. Det gemensamma språket som studenterna skrev till varandra var på engelska. 

Många gånger fick studenterna tänka på vad och hur de skulle skriva till varandra så det inte 

skulle bli något missförstånd.  

 

Undersökningen visar också hur stor tillit respondenterna har till Facebook och den nya 

teknologin. Studenterna har ett förtroende till Facebook som gör det möjligt för dem att kunna 

skapa en gemensam kultur. Den bidragande faktorn till att studenterna har ett stort förtroende 

till Facebook är att det är den mest användbara sociala mediet. Som aktiv Facebook 

användare tror jag att studenternas förtroende är just av den anledningen, det är ett socialt 

medium som används av 600 miljarder personer världen över och därför tycker jag själv att 
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man kan säga att vill man hitta någon så kommer man nog säkerligen göra det. Ett annat 

förtroende för Facebook är också att vi som aktörer kan påverka den främre och bakre 

regionen mycket lättare än vad det är att göra offline. Vissa studenter i fokusgrupperna tyckte 

att det är bra att man kan påverka den delen men att det egentligen inte borde ha någon 

betydelse. För varför ska de ändra på sig själva om andra personer inte gör det. Studenterna 

som tyckte om att ha profilen privat menar att det handlar inte om andras åsikter, utan om att 

de helt enkelt vill ha det privat för att de inte känner sig bekväma med att för många personer 

vet för mycket om deras privatliv. 

Fokusgrupperna diskuterade även att online blir man tvingad till att visa sociala 

signaler och självexponering om kommunikationen ska fungera, studenterna tyckte att de 

själva visar varandra mycket självexponering genom sociala signaler och därför fungerade 

deras kommunikation till varandra lätt.  

 

Jag anser det som påverkar kommunikationsprocessen är inte endast sociala signaler och 

självexponering, men även att studenterna har en viss grad av förtroende för Facebook för att 

kommunikationsprocessen ens ska kunna ske. Genom Facebook har studenterna skapat en 

gemensam kultur. Sättet Facebook sammanlänkar studenterna har först av allt att göra med att 

studenterna behöver ett behov som är det mänskliga behovet som vi alla behöver och det är att 

veta att det ska finnas någon där som vi vet kommer att se vårt meddelande och sedan ge oss 

feedback och visa självexponering. Ridån till scenen kan inte alltid vara stängd – ”the show 

must go on”.  

 

 

 

Slutsats 
 

På vilket sätt sammanlänkas interkulturella relationer och hur påverkas 

kommunikationsprocessen via Facebook? Det som jag har kommit fram till efter att ha gjort 

undersökningen är innebörden av känslor och emotioner. Kommunikationsprocessen på 

Facebook mellan de interkulturella studenterna påverkas av känslor. Känslor är annorlunda 

beroende på vilken kultur vi befinner oss i men i stort har alla människor behov av mänsklig 

kontakt. Goffman (1959) menar själv att dessa ”jag” som sätter upp masker har också känslor, 

men att dessa visas annorlunda när vi befinner oss i främre och bakre regioner. Jag drar 

slutsatsen med denna undersökning för att den interkulturella relationen via Facebook ska 
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kunna bibehållas måste vi visa en del av oss själva och tillåta det nya ansiktet se vårt 

framträdande inte endast i främre regionen men också i bakre regionen. Tar vi fram våra 

känslor och lägger ner masken en stund tillåter vi andra ta en liten del av vårt privatliv. Den 

nyfunna interkulturella vännen på Facebook sammanlänkas genom Facebook genom att själva 

kan styra vårt privatliv och visa våra riktiga ”jag”.  

 

 

Förslag till vidare forskning 
 

Det valda ämnet för undersökningen har varit specifikt på relationen mellan utbytes- och 

värdstudent. Ett förslag jag tycker som kan göras om tiden finns för det är att kartlägga 

utbytesstudenternas hela vistelse i värdlandet om hens Facebook användning och undersöka 

istället hur kommunikationen till deras vänner i deras hemland påverkas. Utbytesstudenten 

befinner sig på annan mark men de har fortfarande kontakt med deras vänner hemifrån, och 

under den tiden kan vännerna följa utvecklingen av deras vän på utlandstermin genom dennes 

profil. Vad som skulle krävas då är att på något sätt ha kontakt med värdstudentens vänner i 

hens hemland och det kan bli lite svårt och möjligtvis kanske påverka undersökningen. Om 

jag själv hade haft den tid som behövdes hade jag funnit det intressant att göra en 

undersökning om detta, men iså fall mer inriktat på identitet och använda sig av det 

dramaturgiska perspektivet genom hela undersökningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  45 (51) 
 

Kapitel	  6.	  Referenslista	  
 

6.1 Artiklar 
 

 

Craig, E & Kevin, B. (2012). Computer-Mediated Relational Development and Maintenance 

on Facebook. Routledge 

 

ESN Kalmar. (2012). Fadderguide Kalmar. Fadderverksamhet. 

 

Gareis,E ; Merkin, R & Goldman, J. (2011). Intercultural Friendship: Linking 

Communication Variables and Friendship Success. Routledge 

 

Gardner Birnbaum, M. (2008). Taking Goffman on a tour of Facebook: College students and 

presentation of self in a mediated digital environment. The University of Arizona 

 

Grahame, K & Poyrazli, S. (2007). Barriers to adjusment: Needs of international students 

within a semi-urban campus community. Project innovation inc 

 

Högskoleverket. (2008). Rapport: En högskola i världen – internationalisering i kvalitet. 

Högskoleverkets informationsavdelning.  

 

Linnéuniversitetet. (2012). Linnéuniversitetet – en resa in i framtiden. Strategi 2012-2015. 

Linnéuniversitetets kommunikationsavdelning. 

 

Nakamura Ruby, F. (1993). Intercultural and interpersonal communication between japanese 

and american students in their residence halls. Oreagon State Univeristy 

 

Utbildningsdepartementet. (2009) Proposition: Gränslös kunskap – högskolan i 

globaliseringens tid. Regeringskansliet.  

 

 

 

 



 
 

 

  46 (51) 
 

 

6.2 Litteratur 
 

 

Barnes, S. (2002). Computer-mediated communication – Human-to-human communication 

across the internet. Pearson. 

 

Baym, N. (2010). Personal connection in the digital age: digital media and society 

series.Polity Press. 

 

Bignell, J. (2002). Media semiotics: an introduction. Manchester University Press 

 

Burton, G & Dimbleby, R. (1999). Kommunikation är mer än ord. Studentlitteratur AB. 

 

Bignell, J. (2002). Media semiotics: an introduction. Manchester University Press 

 

Falkheimer, J. (2001). Medier och kommunikation – En introduktion. Studentlitteratur AB. 

 

Fiske, J. (1997). Kommunikationsteorier: En introduktion. Wahlström & Widstrand. 

 

Gripsrud, J. (2011). Mediekultur och mediesamhälle. Bokförlaget Daidalos.  

 

Goffman, E. (Original: 1959, Senaste upplagan: 2009). Jaget och maskerna. Norstedts 

Stockholm. 

 

Gudykunst, W. (2003). Cross-cultural and intercultural communication. SAGE Publications, 

Inc 

 

Hartley, P. (1999). Interpersonel communication. Routledge 

 

Jandt, F 2013. (2013). An introduction to intercultural communication – Identites in a global 

community. SAGE Publications, Inc 

 



 
 

 

  47 (51) 
 

Larsson L. (2010). Intervjuer. I: Ekström, M. & Larsson L. (Red.) Metoder i 

kommunikationsvetenskap. S. 53-86. Studentlitteratur Lund. 

 

Lustig, M & Koester, J. (2005). Intercultural competence – Interpersonal communication 

across cultures. Pearson 

 

 

Månson, P. (2010). Moderna samhällsteorier – traditioner, riktningar, teoretiker. Norstedts 

Stockholm. 

 

Nakayama, T & Martin, J. (2009). Intercultural communication in contexts. McGraw-Hill 

Higher Education. 

 

Nilsson, B & Waldermarson A. (2007). Kommunikation: Samspel mellan människor. 

Studentlitteratur AB 

 

Obert C. & Forsell M. (2000). Fokusgrupp – ett enkelt sätt att mäta kvalitet. 

Kommunlitteratur. 

 

Plum, E. (2008). Cultural Intelligence – the art of leading cultural complexity. Middlesex 

University Press. 

 

Rogers, E & Steinfatt, T. (1999). Intercultural communication. Waveland Press 

 

Samovar, L Med flera. (2012). Communication between cultures. Wadsworth 

 

Shuang, L. (2010). Introducing intercultural communication - global cultures and contexts. 

SAGE Publications Ltd. 

 

Spencer-Oatey, H. (2008). Culturally speaking: Culture, Communication and Politeness 

Theory. Continuum International Publishing Group Ltd. 

 

Ting-Toomey, S. (2012). Understanding intercultural communication. OUP USA 

 



 
 

 

  48 (51) 
 

Trenholm, S. (2010). Thinking through communication: An introduction to the study of 

human communcation. Pearson. 

 

Trost J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur Lund. 

 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., Larsen, L-O. (2008). Metodbok för medievetenskap. 

Malmö: Liber. 

 

 

6.3 Elektroniska källor 
 

 

Alexa – The web information company (2013) 

http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com Hämtad 2013-05-03 

 

Facebook (2013) 

http://newsroom.fb.com/Key-Facts Hämtad 2013-05-03 

 

Nationalencyklopedin (2013)  

http://www.ne.se/lang/facebook Hämtad 2013-05-03 

 

Nationalencyklopedin (2013)  

http://www.ne.se/lang/sociala-medier Hämtad 2013-05-03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  49 (51) 
 

Kapitel	  7.	  Bilaga	  

 

7.1 Intervjumall – Fokusgrupp 1 
 

 

Öppningsfrågor 

 

Har du varit utbytesstudent tidigare? 

Har du varit mentor till en utbytesstudent tidigare? 

Hade du mentor utomlands?  

Hur upplevde du kommunikationen mellan er? 

Vad tycker du om utbytesstudenterna och mentorerna? 

Spenderar ni mycket tid ihop? 

Hur tycker ni ert förhållande är? 

Umgås du mest med svenska studenter eller utbytesstudenter? 

Hur var första kontakten? 

Hur upplevde du den kommunikationen? 

 

 

 

Facebook-användning och kontakt med varandra 

 

Hur mycket tid spenderar ni vid datorn? 

Hur ofta loggar du in på Facebook? 

Hur mycket tid spenderar du på Facebook? 

Vad gör ni när ni loggar in?  

Bryr ni er om vem som ser på er profil? 

Tror ni utbytesstudenterna bildar en uppfattning om er genom att kolla på er profil och er 

angivna information på er profil? 

Hur pratar ni med utbytesstudenterna? Hur upplever ni den kommunikationen mellan er? 

Anser ni att Facebook är ett hjälpmedel för att ta första kontakt? 

Anser ni att Facebook är ett hjälpmedel för att behålla förhållanden? 

Anser ni att Facebook är ett hjälpmedel för att skapa nya förhållanden? 
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Interpersonell aktivitet mellan varandra 

 

Har ni anpassat ert språk för att bli förstådda?  

Är det lättare att höra av sig på Facebook? 

Blir det mycket smileys och akronymer (ex LOL)? 

Tycker ni Facebook medför kulturella skillnader t.ex. när ni skriver meddelande till varandra?  

Känner ni att ni har lärt av varandra kulturer? 

Hjälper det att uttrycka ens känslor genom smileys och akronymer? 

Har det varit problem när ni har kommunicerat med varandra? 

Kommer ni behålla kontakten med varandra efter utbytesstudenternas vistelse? 

 

 

7.2 Intervjumall - Fokusgrupp 2 
 

Opening questions 

 

Have you been an exchange student in the past? 

Have you been a mentor for an exchange student in the past? 

Did you have a mentor in Sweden? 

How did you experience the communication between you? 

What do you think about the exchange students, host students and the mentors? 

Do you spend a lot of time together? 

Do you socialize with Swedish students or exchange students? 

How was the first contact? 

How did you experience that communication? 
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Usage of Facebook and contact with each other 

 

How much time do you spend by the computer? 

How often do you log in to Facebook? 

How much time do you spend on Facebook? 

What do you do when you log in? 

Do you care of who sees your profile?  

Do you think the host students form a perception of you when they see your profile and your 

given information on the profile? 

How do you talk to the host students? How do you experience that communication between 

you? 

 

 

Interpersonal activity between each other 

 

Have you adapted your language to be understood? 

Is it easier to keep in touch on Facebook? 

Do you use a lot of smileys and acronyms (ex, LOL)? 

Do you think Facebook causes cultural differences such as while writing messages to each 

other? 

Do you think you have learned from each other’s cultures?  

Does it help to express one’s feeling through emotions and acronyms? 

Have there been any problems when you have communicated with each other? 

Will you keep in touch after the exchange term is finished?  

 


