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Abstract 

Never before have people been able to meet each other as easily as today. The 

interdependence of a globalized world implies that cultures blend. Despite this fact, 

most of the current intercultural communication research focuses on national cultures 

and face-to-face interaction. After discovering a scientific field called Intercultural new 

media studies which was proposed by Robert Shuter (2012), this essay represents an 

attempt to modernize intercultural communication research by studying it online using 

theories concerning intercultural communication. Through the use of qualitative 

interviews as a method to understand the potential effects which the social media 

Facebook might have on culture, the idea is to collect information from Swedish 

students who use Facebook on a regular basis and then analyze the results in order to 

see whether or not their culture seem to be affected by their intercultural communication 

in social media. The cultural effects are researched through additional questions 

concerning intercultural competence, globalization, acculturation as well as the 

interviewees personal opinions on the subject. The results showed that intercultural 

communication in social media in fact affects the culture of Swedish students, however, 

the effects vary between the interviewees personal experiences and mainly consists of 

an increased knowledge about other people's culture as well as a possible increase in 

individualism on a personal level, even though this might be restricted to the context of 

Facebook.  

Intercultural new media studies, Social media, Facebook, Globalization, 

Acculturation/Deculturation Theory, Intercultural competence, Culture Identity, 

Cultural Effects 
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"One no longer has to leave home to 

experience acculturation." (Kim, 2012, s. 

87) 
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1 Introduktion och problembakgrund  

Internet har öppnat upp en helt ny värld för den som vill kommunicera, därmed också 

för de som vill studera kommunikation. Eftersom att vi båda delar ett stort intresse för 

interkulturell kommunikation men också för digitala medier fann vi ett utmärkt 

forskningsområde i kombinationen av dessa två studieobjekt. "Intercultural new media 

studies promises to expand our understanding of intercultural communication in a new 

media age and is, truly, the next frontier in intercultural communication." (Shuter, 2012, 

s. 16).  

 

Aldrig tidigare har människor från olika kulturer träffats lika frekvent som idag och 

Informations- och kommunikationsteknologi - förkortat som IKT - utgör en grundpelare 

i globaliseringsprocessen. Kirk St.Amant (2012) skriver i boken New Media and 

Intercultural Communication, att människor idag har möjligheten att kommunicera 

direkt med folk från andra kulturer, vilket tidigare inte varit möjligt. De traditionella 

barriärerna i form av nationsgränser, tid och rum har ersatts av en virtuell värld där allt 

är möjligt vad gäller kommunikation. St.Amant (2012) menar dock att vi samtidigt står 

inför en stor utmaning vad gäller interkulturell kommunikation eftersom internet inte 

har en given kontext. Det finns inga självklara kulturella normer eller andra 

förhållningsregler i ett möte ”online”, istället står man fast i ett kulturellt ingenmansland 

där förmågan att finna ett gemensamt fungerande kommunikationssätt är nödvändigt 

liksom oundvikligt för att interaktionen skall bli framgångsrik.  

 

St.Amant (2012) framhäver betydelsen av att förstå kontexten och kanske är det också 

här som nyckeln finns i ett interkulturellt möte. Vad som är viktigt att komma ihåg är 

dock att den globala virtuella värld som är internet, inte är neutral på grund av 

avsaknaden av normer och givna regler; den präglas i själva verket av västvärlden (Ess 

& Sudweeks, 2012) och av engelskan. "The Internet gives us a common language - 

English - with which to communicate and bond with fellow global citizens [...]" (Ting-

Toomey & Chung, 2012, s. 231).  

 

Internet innebär stora möjligheter för de människor som är privilegierade nog att 

behärska det engelska språket och modern teknologi. Det svenska folket tillhör i stor 
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utsträckning dessa privilegierade, vilket syns på fjolårets Network readiness index 

(World Economic Forum, 2014) även om man förlorat två placeringar sedan 2012 

(Wallström, 2012, 5 april). Det är således ingen överraskning att Sverige har 

framgångsrika företag inom IT-branschen, exempelvis Skype och Spotify men också 

diverse speltillverkare.  

 

Samtidigt som Sverige når internationella framgångar är det risk att man förlorar 

kulturella särdrag i takt med en ökad globalisering menar Larsson (2010). Hon anser att 

man bör skaffa en djupare förståelse för hur svenskar uppfattar sin egen kultur och 

funderar även på om globaliseringsprocessen gör att vi förlorar lokala värderingar och 

särdrag till förmån för globala (Larsson, 2010). Robert Shuter (2012, s. 11) skriver att; 

"Social media seems to affect acculturation and intercultural competence, but the data 

are too limited to speculate on the types of effects."  

 

Baym (2011) menar att sociala nätverkssidor idag fyller rollen som mix mellan en blogg 

och en hemsida. Baym (2011) hävdar att sociala nätverkssidor varierar i kontext och 

användningsområden, ett tydligt exempel är Facebook som redan från början då det 

grundades i Kalifornien, var tänkt att länka samman studenter inom samma universitet. 

Något som skiljer Facebook från andra sociala medier är dock ett uttalat mål att också få 

folk att utöka sina kontaktnät; "Their mission is to support and create new personal 

relationships." (Baym, 2011, s. 386).  

 

Med ovanstående i tankarna, är uppsatsens explorativa syfte att studera interkulturell 

kommunikation på Facebook och att försöka förstå dess eventuella påverkan på 

intervjupersonernas kultur samt interkulturella kompetens. Vi finner en undersökning av 

svenska studenter i en interkulturell tillika digital kontext, som någonting självklart ur 

ett vetenskapligt perspektiv men också ur en intressesynpunkt. Genom kvalitativa 

djupintervjuer undersöks i uppsatsen vad sex studenter anser om globaliseringen, 

kulturpåverkan och kommunikationen med människor från andra kulturer i dagens 

kanske mest använda sociala medium; Facebook. Huvudsyftet med arbetet är att försöka 

belysa hur interkulturell kommunikation på sociala medier kan tänkas påverka svenska 

studenter kulturellt. 
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Studiens relevans bottnar i att sociala nätverkssidor är de mest använda virtuella 

världarna globalt idag; "Of all the platforms taken as examples of Web 2.0, none seems 

to generate as much attention as social networking sites (SNSs) [...]" (Baym, 2011, s. 

384). Internet och sociala medier underlättar kontakt mellan människor som är 

geografiskt vitt skilda åt och är en viktig del av den pågående globaliseringen.  

Trots detta finns förvånansvärt få vetenskapliga studier gjorda rörande globaliseringens 

påverkan på kultur på en generell nivå men också mer specifikt i form av sociala 

mediers inflytande på interkulturell kommunikation; "[...] the powerful impact of 

globalization on culture has not been sufficiently analyzed and researched." (Saint-

Jacques, 2012, s. 46). 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken grad studenter genom interkulturell 

kommunikation på det sociala mediet Facebook verkar påverkas kulturellt och om 

interkulturell kommunikation på Facebook också kan tänkas påverka vår interkulturella 

kompetens. Vi undersöker även huruvida globaliseringen genom IKT i form av 

Facebook, gör att vi möjligen närmar oss en gemensam global kultur. Genom att utgå 

ifrån teorier tillhörandes det föreslagna vetenskapliga fältet "Intercultural New Media 

Studies" (Shuter, 2012), avser vi att öka kunskaperna om den potentiella inverkan som 

interkulturell kommunikation i sociala medier har på vår kultur men också dess 

betydelse för vår förståelse av kultur. "We must take a moment to sit down and reflect 

on how modern technology has influenced the development of our changing identity 

and communication styles." (Ting-Toomey & Chung, 2012, s. 230). 

 

Vi har valt att undersöka interkulturell kommunikation på sociala medier vilket sedan 

begränsats till ett fokus endast på Facebook, ett av vår tids mest använda sociala 

medium. I fokus står studenter där kvalitativa intervjuer med dessa ger oss en bild av 

hur kulturpåverkan vid interkulturell kommunikation i sociala medier kan se ut idag. 

Teorikapitlet som vi utgår ifrån innehåller nyckelbegrepp som globaliseringsprocessen, 

teorin Acculturation/Deculturation theory (Kim, 2012) samt Liu et als (2011) modell för 

interkulturell kompetens.  
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Baserat på ovanstående har vi valt att undersöka följande forskningsfråga: 

Hur upplever svenska studenter kulturell påverkan av interkulturell kommunikation på 

Facebook?  

1.1.1 Övriga frågeställningar: 

 Hur verkar studenternas interkulturella kompetens utifrån Liu et als. modell ha 

påverkats av interkulturell kommunikation på Facebook? 

 På vilket sätt verkar studenternas kulturidentitet utifrån 

acculturation/deculturation-teorin ha påverkats av interkulturell 

kommunikation på Facebook? 

 Hur ser studenterna själva på kulturell påverkan genom interkulturell 

kommunikation på Facebook samt genom globaliseringen? 
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2 Tidigare forskning  

I detta kapitel redogör vi för relevant tidigare forskning kopplat till interkulturella 

studier och digitala medier. 

Bland vetenskapliga artiklar av betydelse för vår studie fann vi Robert Shuters (2012) 

Intercultural New Media Studies: The Next Frontier in Intercultural Communication. 

Han menar att det är på tiden att man skapar ett nytt forskningsfält kallat INMS - 

Intercultural New Media Studies (Shuter, 2012). Vi delar Shuters syn och vill bidra med 

explorativ forskning inom detta nya forskningsfält som han delat upp i "1) new media 

and intercultural communication theory and (2) culture and new media [...]" (Shuter, 

2012, s. 2). För att ge en förståelse för vår uppsats, redogör vi därför i detta kapitel för 

undersökningar som tidigare gjorts med kombinationen interkulturella studier och nya 

medier: 

 

I databasen Communication Abstracts ledde sökorden "Facebook" och "Intercultural" 

till 6 träffar. En av artiklarna som vi fann relevant för oss var (Re)conceptualizing 

Intercultural Communication in a Networked Society (Pfister & Soliz, 2011). 

Författarna menade att vi genom användandet av digitala medier erbjuds inte endast en 

ny form för kommunikation utan också att själva forskningen måste förändras då man 

får tänka om kring interkulturella möten som koncept (Pfister & Soliz, 2011).  

 

Interkulturell kommunikation har historiskt sett handlat om mötet mellan ett fåtal 

människor i form av interpersonell kommunikation, medan modern forskning istället 

sakta rör sig mot ett fokus på kommunikation mellan större grupper, vilket blir allt 

vanligare i takt med användandet av elektronisk kommunikation genom sociala medier, 

filmer etc. (Pfister & Soliz, 2011).  

 

Värt att nämna är att interkulturell kommunikation som forskningsområde är relativt 

ovanligt i Sverige, något som Inger Larsson (2010) poängterar i sin avhandling. Detta är 

i sig problematiskt menar hon då "Fortsatt okunskap och avsaknad av uppmärksamhet 

rörande ämnesområdet kan leda till ökad spridning av stereotypa föreställningar om 

kulturer, och det kan få allvarliga konsekvenser." (Larsson, 2010, s. 194-195). 
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Larsson (2010) menar att det är viktigt med forskning kring interkulturell 

kommunikation, sedan en stor del av vår nuvarande forskning baseras på gamla 

modeller som många gånger är omoderna och stereotypa. Hon pekar inte minst på 

Hofstedes kulturdimensioner som något i det förgångna, likt hela nationalkulturen som 

begrepp: 

"[...] forskaren Geert Hofstede kan eventuellt också ha spelat en roll i sammanhanget. 

Det är, menar jag, möjligt att hans användning av begreppet ”nationalkultur” 

(Hofstede, Cultures and Organizations, 1994, s. 4 f ) kan ha medverkat till att efter 1980 

snarare sprida stereotypa föreställningar om andra kulturer än fostra till eftertanke och 

analys. [...] 40 nationer har tilldelats karakteristika som nu sprids över hela världen 

och används, ofta utan eftertanke, i alla möjliga sammanhang." (Larsson, 2010, s. 195-

196). Bernard Saint-Jacques (2012) menar på att Hofstedes forskning är tveksam och 

förlegad och dessutom har varit det egentligen sedan den först publicerades. 

 

Vad gäller nationella stereotyper idag, har de digitala medierna delvis satt ett stopp för 

reproduktionen av stereotypiska föreställningar av de andra (Chen & Dai, 2012) då vem 

som helst idag har möjligheten att representera sig själv på nätet skriver Pfister och 

Soliz (2011).  

 

Larsson (2010, s. 196) lyfter en fråga gällande globaliseringen och interkulturell 

kommunikation då hon i sin avhandling skriver; "[...] påverkar globaliseringen oss och 

försvagar lokala värderingar och särdrag till förmån för ickesvenska?". Detta är något 

vi själva finner väldigt intressant i en digital kontext, som präglas av en engelsk eller 

också amerikansk nätkultur (Chen & Dai, 2012). Frågan om huruvida globaliseringen i 

själva verket är en internationell kolonisering eller amerikanisering från västvärldens 

sida har diskuterats förut enligt Charles Ess och Fay Sudweeks (2012). 

 

En sökning i ”Academic search elite” på nyckelorden "intercultural communication 

online" gav hela 155 träffar. Bland dessa fann vi en intressant artikel kallad The in-

depth interview as a research tool for investigating the online intercultural 

communication of Asian Internet users in relation to ethics in intercultural research 

skriven av Doris Fetscher (2013). Hon skriver i artikeln bland annat att sociala nätverk 

på internet öppnar upp för kulturella och lingvistiska förändringar hos människor. Det 
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hela beror dock på i vilken utsträckning som användarna av exempelvis Facebook väljer 

att bjuda in till interaktion. Det är upp till var och en ifall man anpassar språk och kultur 

till den man kommunicerar med eller också blandar detta i en hybrid som en del av en 

framgångsrik kommunikation. "The code in intercultural virtual communication is not 

fixed. It is negotiated! On a micro-level of communication, this is a very democratic 

basis for equity." (Fetscher, 2013, s. 17). 

 

Forskaren Ping Yang (2012) som undersökt hur amerikanska studenter uttrycker sina 

kulturella identiteter i textbaserad kommunikation över internet, menar att interkulturellt 

identitetsutövande är kontextbaserat och att man i en virtuell miljö uttrycker sig själv 

utifrån kulturella normer men också utifrån den kontext i vilken man befinner sig. Han 

menar att vi ständigt rekonstruerar våra sociala och kulturella identiteter och att 

kommunikationen därmed blir dynamisk av förändringarna som alltid sker. Angående 

Facebook skriver han; "Students tend to construct a more authentic profile when the site 

is comparatively private, such as on Facebook, but experience more liberty in 

experimenting with their identities in other online venues such as chat rooms." (Yang, 

2012, s. 119-120) 

 

Robert Shuter (2012) menar att det är förvånande hur man kan ha forskat så pass lite om 

sociala nätverkssidors inverkan på kultur i form av acculturation, dvs. tillägnandet av en 

annan kultur. Han lyfter fram tidigare forskning av bland annat Stephen M. Croucher 

(2011) som i sin vetenskapliga artikel redovisar en teoretisk model som; "demonstrates 

the relationships between cultural adaptation and the Internet; specifically [...] the role 

of social networking sites." (Croucher, 2011, s. 3). I sin artikel skriver Croucher (2011) 

att generellt innebär ett ökat användande av sociala nätverkssidor bland människor från 

samma sociala grupp, ett minskat steg mot acculturation. Som slutord skriver Croucher 

(2011, s. 6); "Intercultural communication scholars should continue recognizing the 

changing landscape of global media and its concomitant effects on adaptation." 

 

2.1 Nyckelbegrepp  

I detta avsnitt redogör vi för viktiga nyckelbegrepp som förekommer i vår studie. 
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2.1.1 Kultur 

Kultur är ett abstrakt fenomen som ofta betraktas som någonting självklart (Žegarac, 

2008). I själva verket är det någonting dynamiskt och rörligt och till skillnad från vad 

folk tror inte ett homogent ting (Saint-Jacques, 2012). Kultur är någonting som vi lär 

oss menar Samovar et al. (2012). Ur en kommunikativ aspekt blir kultur en självklarhet 

då alla människor bär på kultur i form av representationer av denna, det kan vara genom 

kläder och utseende eller uppförande och språk (Žegarac, 2008).  

 

En annan viktig del av kultur är gruppgemenskapen som vi alla med tiden blir en del av. 

Vi uppfostras och tilldelas en kulturidentitet samtidigt som vi tidigt lär oss att skilja på 

ett vi som tillhör, och de andra som är de människor som står utanför (Chen & Dai, 

2012). Brist på kontakt med andra kulturer eller också en tydlig nationalism kan lätt 

leda till etnocentrism skriver Samovar et al. (2012).   

2.1.1.1 Kultur som tankesätt etc. 

Talar vi om kultur som tankesätt, uppfattningar och värderingar är det viktigt att komma 

ihåg att vårt individuella tankesätt präglas av den kultur vi växt upp med, vi har skolats 

in i denna och kan många gånger ha svårt att se utanför oss själva (Saint-Jacques, 2012). 

Det är samtidigt här i svårigheten ligger för den som vill kommunicera interkulturellt.  

2.1.1.2 Kultur som språk 

"A language is a window into the culture of people speaking this language." (Saint-

Jacques, 2012, s. 53). Språk anses generellt vara väldigt viktigt när det kommer till 

interkulturell kommunikation och Triandis (2012) skriver att den kulturella distansen 

ökar när de involverade parterna talar olika språk.  

 

2.1.2 Kulturidentitet  

Begreppet ”Kulturidentitet” innebär en persons- eller också en grupps identitet präglad 

av dess kulturella tillhörighet. Samtidigt är vår kulturidentitet aldrig någonting fast och 

stabilt; "Identity, particularly in the age of globalization, is never a fixed reality." (Saint-

Jacques, 2012, s. 51). Detta har flera orsaker: 

Dels är kultur som fenomen dynamiskt, dels gör dagens globaliserade värld att vår 

kulturella rörlighet ökar samtidigt som influenserna sprids än snabbare på grund av 

tillgången till internet och global massmedia. Dessutom kan man i dagens virtuella värld 
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med enkelhet anpassa individuella- och gruppers gränser, något som även det gör 

kulturidentitet till någonting relativt. (Chen & Dai, 2012). 

  

Chen och Dai (2012) anser att kulturidentiteten formas genom interaktion mellan 

människor men att globaliseringen tillsammans med dagens virtuella världar, bidragit 

till en förändring då samhälle- och kollektiv identitet inte längre betyder samma sak 

som förr. Genom internet har tid och plats inte längre samma betydelse som förut, detta 

har lett till att kommunikationen mellan människor blivit annorlunda och billigare; "[...] 

the costs of communication are significantly reduced and people from all the corners of 

the world are able to join the interaction, as long as they are digitally connected." (Chen 

& Dai, 2012, s. 126). När vi i denna uppsats talar om kulturidentitet utgår vi ifrån 

Hollidays (2011, s. 55) beskrivning med viss modifikation: 

"Cultural identities can be made up of a variety of things such as [...] language [...] 

class, education, [...] community [...] many of which can cross national boundaries."  

2.1.3 Interkulturell kommunikation 

Begreppet "Interkulturell Kommunikation" innebär kommunikation mellan två eller 

flera personer som inte delar samma kultur där meddelandet som sänds är tilltänkt att nå 

personen som tillhör en annan kultur (Samovar et al., 2012). Žegarac (2008) menar att 

kommunikation i högsta grad påverkas av en kontext, där förkunskaper om vilket 

sammanhang kommunikationen sker i har en stor betydelse för om den interkulturella 

kommunikationen kommer att fungera. Viktigt att komma ihåg vad gäller 

kommunikation online i en virtuell eller digital kontext, är svårigheterna som följer med 

att tolka och förstå avsändarens mening och situationen i sig. Ting-Toomey & Chung 

(2012) skriver att man bör sträva efter att ha ett flexibelt kommunikationssätt på nätet. 

 

2.1.4 Interkulturell Kompetens, ICC 

ICC (Intercultural competence), handlar om förståelsen för sammanhang och kulturella 

skillnader, förmågan att se utanför sina egna kulturella ramar och därmed kunna anpassa 

sin kommunikation till kulturella förväntningar Spitzberg (2012). 

Liu et al. (2011) har skapat en modell där fyra sammankopplade komponentdelar  

tillsammans utgör vår interkulturella kompetens, Dessa delar är kunskap, affektion, 

kontext och psykomotorik. 
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3 Teori 
I detta kapitel redovisar vi för de teoretiska utgångspunkter som kommer att 

användas vid analysen av vår empiri. 

3.1.1 Globaliseringen 

Begreppet "globaliseringen" innebär den pågående process som sammankopplar 

världens befolkning genom bland annat handelsberoende, teknologi och information. Vi 

väljer att i denna uppsats fokusera på teknologi och möjligheterna som följer med 

denna. I takt med att teknologin i form av IKT utvecklas och sprids globalt, minskar 

också avståndet till omvärlden vilket märkts allt mer på senare år; "[...] we now have 

shared experiences across time and space, allowing us to communicate in real time 

about events that unfold thousands of miles away." (Ting-Toomey & Chung, 2012, s. 

231).  

 

Vi har nått en nivå där man inte längre kan blunda för internet och dess inflytande på 

vår dagliga interkulturella kommunikation; "[...] when discussing important issues in 

intercultural and interracial communication, we can no longer afford to ignore the 

powerful influence of modern technology [...]"(Ting-Toomey & Chung, 2012, s. 9) 

Kritik har framförts mot globaliseringen som av vissa ses som ett modernt sätt för 

västvärlden att fortsatt behålla global kontroll och makt (Samovar et al., 2012). 

 

3.1.2 Acculturation and Deculturation theory 

Detta är en teori som huvudsakligen är tänkt att appliceras på personer som växt upp i 

en kulturell/subkulturell miljö för att sedan flytta till en annan och stanna där en längre 

period. Idag kan man dock göra en liknande resa genom tillgången till hela världens 

massmedier - men också människor - genom internet (Kim, 2012). Vi finner därför 

denna teori applicerbar för vårt syfte att undersöka hur studenterna upplever 

kulturpåverkan i samband med interkulturell kommunikation på Facebook. 

"Communication is a vital aspect of the assimilation–cultural adaptation process. As 

individuals from the dominant culture and newcomers interact, their cultural norms 

fuse [...]" (Croucher, 2009, s. 3). 

 

Teorin kan delas upp i tre delar: 
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Acculturation - Sker vid omfattande interkulturell kommunikation där man tar till sig av 

nya kulturella lärdomar. Det handlar om dels kognitiv inlärning där man tar åt sig nya 

sätt att tänka, det kan också vara exempelvis språkinlärning men också uppskattning av 

exempelvis skönhet, nöje, glädje och ilska (Kim, 2012).  

 

Acculturativt-lärande vad gäller det som en person tar till sig från en annan kultur, 

varierar utifrån personligt intresse, behov och möjligheter och sker inte av en slump 

endast genom kontakt eller exponering för andra kulturer. Istället sker det genom en 

process som för varje individ innefattar en grad av frihet samt kontroll vilket baseras på 

personens behov och intresse (Kim, 2012). 

 

Decculturation - Förträngandet av tidigare kulturbeteenden. I samband med att vi tar till 

oss av en ny kultur glöms den tidigare bort - eller åtminstone förträngs - för att lämna 

utrymme för den nya. Vi ersätter helt enkelt tidigare kulturella självklarheter med nya, 

samtidigt som vi med tiden riskerar att förtränga våra gamla beteenden i samband med 

skapandet av en ny kulturidentitet (Kim, 2012). 

Stress-Adaptation-Growth-Dynamic - Ett centralt begrepp inom 

acculturation/deculturation teorin är Stress-Adaptation-Growth-Dynamic. Det kan till 

exempel innebära att vi lyssnar på ny musik, äter ny mat eller klär oss annorlunda men 

även djupare förändringar som sociala beteenden och värderingar kan ske i samband 

med denna process (Kim, 2012).  

 

I processen då vi tar till oss av nya kulturer utifrån denna teori, upplevs också en 

problematik då vi ifrågasätter vår egen identitet, vilket får oss att känna stress och 

förvirring. Viljan att behålla vad man är van vid står i konflikt mot viljan att förändras 

till någonting nytt och inledningsvis främmande (Kim, 2012). Den personliga kris som 

upplevs i samband med denna process kan leda till att man antingen försöker blunda för 

förändringen eller också utvecklar ett anti-beteende som leder till en fientlighet mot den 

nya verkligheten som en kultur innebär, detta sker när vi upplever en kulturkrock vilket 

de flesta människor har en erfarenhet av. 

 

Trots den påfrestning som kan upplevas i samband med adaptation innebär ett 

accepterande och ett övervinnande av denna process en personlig utveckling där vi får 
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en möjlighet att återskapa oss själva. Om vi lyckas med denna bedrift kommer vi att få 

en bättre förmåga att tackla framtida svårigheter då vi i direkt eller indirekt kontakt med 

främmande miljöer försöker skapa ett stabilt och fungerande förhållande skriver Kim 

(2012).  

 

Stress, adaptation och utveckling är tre ledord som återkommer, då människan 

genomgår samma process vid nya interkulturella möten som med tiden leder till en 

förmåga att hantera den främmande miljön, vilket då leder till ett inre lugn i takt med en 

högre interkulturell kompetens tack vareen bättre förmåga att hantera annorlunda 

miljöer. "Each stressful experience is responded to with a "draw back," which, in turn, 

activates adaptive energy to help individuals reorganize themselves and "leap 

forward"." (Kim, 2012, s. 88).  

 

3.1.3 Interkulturell kompetens, ICC 

Liu et al. (2011) menar att generellt sett får man en bättre attityd gentemot interkulturell 

kommunikation i samband med större kunskap, vilket gör allting mer positivt och leder 

till en högre motivationsfaktor. I takt med att vi blir mer motiverade finns också större 

sannolikhet för att vi i högre utsträckning söker kontakt med människor från andra 

kulturer. Om våra interaktioner vid interkulturell kommunikation sedan anses positiva 

är vi också i framtiden mer positiva till interkulturell kommunikation. Med större 

möjligheter för interkulturell interaktion ökar också vår kunskapsbas vilket kan leda till 

ökad kommunikation. (Liu et al., 2011). 

 

Liu et al. (2011) nämner olika tillvägagångssätt för att öka sannolikheten till förståelse 

vid interkulturell kommunikation. Dels handlar det om att försöka finna likheter i 

människor som kanske till en början kan verka vara en tydlig kontrast mot en själv, som 

exempelvis västvärlden i jämförelse med Afrika. Kulturrelativism, där man tolkar andra 

människors agerande utifrån deras kultur, anses vara ett annat sätt att nå ökad förståelse 

och minska risken för fördomar. Framförallt är det dock viktigt att vara flexibel i 

kommunikationen med andra kulturer och försöka förstå att det går att göra saker på 

olika sätt (Liu et al., 2011). 
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3.1.4 Modell för kvantifiering av ICC 

Vad gäller metoder för att undersöka interkulturell kompetens vid interkulturell 

kommunikation finns det flera modeller. Det viktigaste är att tydligt visa vad man är ute 

efter i sin undersökning skriver Lustig & Spitzberg (1993). Eftersom denna uppsats har 

ett tydligt fokus på interkulturell kommunikation på Facebook med delmålet att försöka 

mäta ökad eller minskad interkulturell kompetens i samband med användandet av just 

Facebook, fann vi Spitzbergs modell för kulturell kompetens, kallad The relational 

competence model (Milhouse, 1993) lämpad för ändamålet. Modellen som anses 

kontextspecifik har med tiden dock utvecklats av ett flertal forskare, vi väljer därför att 

använda oss av modellen som presenteras av Shuang Liu, Zala Volcic och Cindy 

Gallois (2011). De delar upp modellen för interkulturell kompetens i fyra delar: 

3.1.4.1 Kunskap: 

Kunskap handlar om den kulturella förståelse man har vid interaktion med en annan 

person i ett interkulturellt möte. Om man förstår kulturella skillnader undviker man 

också eventuella missförstånd och framstår därmed interkulturellt kompetent (Liu et al., 

2011).  

3.1.4.2 Affektion: 

Affektion handlar om en individs känsloliv i en kommunikationssituation. Eftersom att 

motivation påverkar vår vilja att interagera med människor från andra kulturer, påverkar 

faktorer som rädsla, ilska, stress och dylikt vår förmåga att nå en hög nivå av 

interkulturell kompetens. En individ med hög interkulturell kompetens räds inte 

olikheter och annorlunda miljöer vad gäller kommunikation. (Liu et al., 2011). 

3.1.4.3 Psykomotorik: 

Psykomotorik innebär förmågan att kombinera förståelsen för andra med språkförmåga 

och exempelvis rollförståelse. I kommunikationen med andra intar vi en roll och denna 

definierar sedan vår relativa position i kommunikationsprocessen där vi även finner 

normer och regler kopplat till exempelvis kultur. Roller skiljer sig från kultur till kultur 

vilket kan leda till missförstånd. En kommunikationsprocess påverkas av såväl vårt sätt 

att presentera information som av vilken information vi väljer att presentera. (Liu et al., 

2011). 

3.1.4.4 Kontext: 

De flesta vet vad kontext innebär men det är viktigt att poängtera att denna 

komponentdel specifikt berör miljön som den interkulturella kommunikationen sker i, 
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eventuell tidigare kontakt mellan personerna ifråga samt eventuell skillnad i status bland 

deltagarna, helt enkelt huruvida de medverkande parterna har ett tidigare förhållande 

och i fall det potentiellt påverkar kommunikationssituationen. Valet att agera 

formellt/informellt samt ordval baseras på förhållandet och statusen som eventuellt 

skiljer sig mellan deltagarna vad gäller exempelvis hierarki.(Liu et al., 2011). 

3.1.4.5 Modellen som analysverktyg 

Vi väljer att tilldela varje delfaktor inom modellen en frågeställning och baserar sedan 

potentiell påverkan av Facebook på svenska studenters interkulturella kompetens utifrån 

dessa frågeställningar. Anledningen till att vi valt denna metod är för att den för oss 

framåt i forskningen då vi på detta sätt kan besvara våra huvudsakliga forskningsfrågor. 

Kunskap - Förekommer någon information vid intervjuerna som tyder på att studenten 

ifråga fått en ökad kännedom av andra kulturer och eventuella skillnader eller också 

likheter genom interkulturell kommunikation på Facebook? 

Affektion - Förekommer någon information vid intervjuerna som tyder på att studenten 

ifråga genom interkulturell kommunikation på Facebook fått ökade eller minskade 

känslor gentemot människor från andra kulturer och i så fall vilka? 

Psykomotorik - Förekommer någon information vid intervjuerna som tyder på att 

studenten ifråga fått en ökad eller minskad språkförståelse alternativt rollförståelse - 

exempelvis hierakiska skillnader - genom interkulturell kommunikation på Facebook? 

Kontext  - Förekommer någon information vid intervjuerna som tyder på att studenten 

själv upplever en eventuell kontextuell påverkan i form av att Facebook anses på något 

sätt påverka det interkulturella mötet? Påverkar kontexten exempelvis vilka man talar 

med och hur man gör detta? 
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4 Metod  

I detta kapitel redogör vi för val av metod. Viktigt att komma ihåg är dock att 

metodval är som val av redskap snarare en fråga om preferens än någonting annat 

(Ekengren & Hinnfors, 2012).  

4.1 Metodval 

Vi har utgått från en kvalitativ forskningsmetod i form av kvalitativa djupintervjuer 

vilket enligt Ekström och Larsson (2011) är aktuellt när man vill förstå mer komplexa 

fenomen. Om man ser till Ekengren & Hinnfors (2012, s. 83) har vi använt oss av så 

kallade respondentintervjuer som innebär att man är; "[...] främst intresserad av 

människors uppfattningar, deras egna livsberättelser på något sätt." Vi motiverar valet 

av metod genom Saint-Jacques (2012) som skriver att vill man praktiskt ta reda på hur 

en person upplever sin egen eller också andras kulturer, kan man mycket väl göra detta 

genom "[...] questioning, debates, discussions [...]" (Saint-Jacques, 2012, s. 52).  

 

Faktum är att kvalitativa undersökningsmetoder blivit allt vanligare under de senaste 30 

åren inom kommunikationsforskning, något som dessutom varit särskilt användbart när 

man undersökt publikens uppfattningar av medier som de dagligen använder (Lindlof, 

2009). Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer då denna metodform används 

"[...] i studier där forskaren antar att situationella och kontextuella aspekter av det som 

undersöks har stor betydelse." (Ekström & Larsson, 2011, s. 19).   

 

4.2 Intervjupersoner/urval  

Vi valde att utgå ifrån vad Ekström och Larsson (2011) kallar för variationsurval där en 

grupp utgör en bredd inom fenomenet som man vill studera. Idén är att man vill finna en 

sorts variation mellan intervjupersonerna samtidigt som de flesta gemensamma faktorer 

hålls konstanta. I vårt urval utgör den svenska nationaliteten, användandet av Facebook 

samt sysselsättningen som studenter, gemensamma nämnare. Variationen har vi i form 

av faktorerna kön, utbildningsort samt studieämne.  

 

Samtidigt som vi använde oss av endast svenska studenter var det ändå viktigt för oss 

att inte skapa en stereotyp bild av våra intervjupersoner som svenskar, eftersom att vi 

genom vårt teorikapitel redan klargjort vår utgångspunkt att människor är just individer 
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och inte "svenskar" då ens kulturidentitet inte behöver ha någonting med nationsgränser 

att göra. Vi ansåg därför att vårt variationsurval av svenska studenter löser denna 

eventuella problematik då den leder till flera olika kulturella representationer ändå, 

medan en jämförelse av exempelvis svenska och engelska studenter snarare hade kunnat 

bli en stereotypisering av nationaliteter. "Sättet att göra urvalet på beror på studiens 

syfte och vad man vill att urvalet ska representera." (Ekström & Larsson, 2011, s. 61). 

 

En annan bidragande anledning till valet av svenska studenter är att dessa utgör en 

grupp med god vana av internetanvändning och sociala medier som Facebook, men 

också då svenskar i stor utsträckning exponeras för andra kulturer. Detta eftersom att 

Sverige är ett litet land i behov av export och import, vilket i sin tur leder till en ökad 

sannolikhet för interkulturell kommunikation. Viktig att komma ihåg är att en 

betydande utmaning för den som vill forska om interkulturell kommunikation, är att 

försöka finna generaliserbar empiri utan att bidra till stereotypa generaliseringar om 

exempelvis en hel folkgrupp (Žegarac, 2008). 

 

Samtliga intervjupersoner har vi själva någon form av relation till och detta är inte 

nödvändigtvis önskvärt. Anledningen till att vi valde att handplocka dessa sex personer 

beror på att samtliga har en vana av interkulturell kommunikation som inte är självklar 

att finna bland gemene man. Ekström och Larsson (2011) menar att det är vanligt att av 

tid och/eller resursskäl tvingas påverka sitt urval då man annars kan ha svårt att finna 

folk som är beredda att ställa upp. I vårt fall kan man hävda att det faktiskt är till en 

fördel för undersökningen att vi redan har någon form av relation till intervjupersonerna 

eftersom vi utgår ifrån en romanticistisk intervjuteknik där en god relation med 

intervjupersonen är vad man strävar mot att uppnå för ett givande samtal (Alvesson, 

2011).  

4.2.1 Erik 

Studerar kommunikation vid Linnéuniversitet. Har haft Facebook sedan 2008 för att få 

kontakt med andra människor men anser att det utvecklats till ett "länk-dumpar-fält" 

som inte används på rätt sätt. Använder detta sociala medium mellan 20-30 minuter om 

dagen.  
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4.2.2 Emir 

Studerar kommunikation vid Linnéuniversitet. Använder Facebook ungefär en gång i 

veckan sedan fyra år tillbaka och har i huvudsak använt detta sociala mediet för att hålla 

kontakten med nära bekanta och vänner. 

4.2.3 Sara 

Studerar ekonomi vid Stockholms universitet. Har använt Facebook sedan hon 

studerade i USA 2006/2007. Hon ser sig själv som halvaktiv när det kommer till 

användandet och använder Facebook främst för att chatta med vänner eller för att nå ut 

till särskilda intressegrupper. 

4.2.4 Karin 

Studerar statsplanering vid Lunds universitet. Har använt Facebook sedan 2007 då det 

blev hippt och hennes vänner valde att överge MySpace, hon använder idag Facebook 

främst för att chatta med vänner.  

4.2.5 Peter 

Studerar teknisk fysik vid Linköpings universitet. Har använt Facebook till och från 

sedan 2010 men på grund av hans ideella arbete inom studentlivet kommunicerar han 

numera dagligen via Facebook. 

4.2.6 Anna 

Nyexaminerad journaliststudent vid Stockholms universitet som idag bor i New York. 

Har haft Facebook sedan 8 år tillbaka och använder det främst för att hålla kontakten 

med vänner men också för att bygga kontakter. 

4.3 Avgränsningar 

Vi avgränsade vår studie till att endast omfatta Facebook. Den främsta anledningen till 

detta är att vi själva har lång erfarenhet av just detta medium och vet hur det fungerar 

rent praktiskt. Vi var samtidigt hela tiden medvetna om hur långt detta sociala medium 

sträcker sig globalt, något som var väldigt viktigt för vår studie på grund av 

globaliseringen som en central fråga i vad vi vill undersöka. Det faktum att Facebook 

även grundades bland studenter var för oss relevant då ett annat socialt medium som 

LinkedIn antagligen skulle ha passat bättre om vi valt ett annat studieobjekt som 

ingengörer eller dylikt.   
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4.4 Genomförande 

Rent praktiskt började vi förarbetet till denna uppsats genom att leta efter gamla 

uppsatser utifrån söktermen "interkulturell kommunikation". Detta resulterade främst i 

tidigare studier om interkulturella möten i skola, i arbetslivet eller inom vården, med 

fokus på kontrast mellan kulturer, eller behov av anpassning. Vi fann tyvärr inte detta 

tillämpligt för vår tilltänkta studie och fokuserade istället på tillgängliga vetenskapliga 

artiklar. 

 

Vi valde att använda en romanticistisk intervjuteknik, där man snarare talar fritt utifrån 

teman än efter strikta frågemallar med hopp om att bygga en nära kontakt mellan 

intervjuare och intervjuperson vilket i sin tur är tänkt att leda till mer autentiska svar 

enligt Alvesson (2011). De teman vi utgick ifrån var; globaliseringsprocessen, 

kulturpåverkan, kulturidentitet, interkulturell kommunikation på Facebook, personlig 

relation till andra kulturer, kontextuell påverkan genom Facebook, språk samt synen på 

Facebook. Vi ställde även följdfrågor vid behov. 

 

Samtliga sex intervjuer skedde ansikte mot ansikte i hemmiljö och varade mellan 50 till 

70 minuter. Vi använde oss vid intervjuer av Windows ljudinspelare samt Iphones app 

röstmemon för att spela in intervjun ifråga. Transkriberingen ägde sedan rum samma 

vecka som den aktuella intervjun genomförts, detta för att utnyttja den färska 

minnesbilden av de samtal som ägt rum vilket betonas av Ekström och Larsson (2011) 

som någonting väldigt viktigt.  

 

4.5 Tolkningsprocessen 

Hermeneutik är en tolkningslära där helheten kan förstås om man utgår ifrån dess delar, 

på samma sätt kan endast delarna förstås om man samtidigt ser till helheten. Detta 

kallar man inom hermeneutiken för den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 

2008). 

 

Eftersom att metod bör bestämmas utifrån uppsatsens beskrivna problem, syfte samt 

frågeställningar (Ekengren & Hinnfors, 2012), valde vi att utgå ifrån den hermeneutiska 

tolkningsläran. Detta föreföll naturligt för oss i en kvalitativ studie som fokuserar på 
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abstrakta fenomen som kultur och kulturpåverkan. I vår tolkningsprocess har vi försökt 

att genom våra teman finna delar i intervjupersonernas berättelser för att få en förståelse 

för den för dem upplevda helheten.  

 

Vårt tolkningsmönster består av teori men också en förförståelse (Alvesson & 

Sköldgren, 2008). Det är genom en dialog med vår empiri som vi blandar vår 

förförståelse med teoretiska utgångspunkter och därmed når ett resultat. Vi ställer frågor 

till texten och lyssnar (Alvesson & Sköldgren, 2008) samtidigt som dessa frågor är 

dynamiska eftersom vår uppfattning om texten förändras under arbetets gång, således 

den hermeneutiska processen. 

 

4.6 Metodreflektion  

Viktigt att komma ihåg är att intervjuer inte är en neutral spegling av verkligheten utan 

en verklighet i sig skriver Alvesson (2011). Forskaren skapar i själva verket specifika 

representationer som ibland misstas för någonting större menar han. Det är helt enkelt 

viktigt att vara medveten om intervjumetodens begränsningar skriver Alvesson (2011). 

Dessutom finns det alltid en risk att som forskare påverka intervjupersonen som kan 

komma att vilja ge ett svar som passar forskaren, snarare än det svar som ligger närmast 

sanningen. Det är också därför det är viktigt att alltid försöka låta intervjupersonen 

ifråga få tala till punkt (Ekström & Larsson, 2011).  

 

Vi valde att utgå ifrån nästan helt ostrukturerade intervjuer vilket Alvesson (2011) 

menar kan resultera i att man tillåter avvikelser från det ursprungliga intresseområdet. 

Vi fick också sex stycken väldigt intressanta intervjuer samtidigt som vi även tog del av 

en massa - för vår studie - irrelevant information.  

 

Med facit i hand skulle en frågemall kanske ha varit en bättre idé för att på bästa 

möjliga sätt kunna besvara våra frågeställningar utan att behöva lägga lika mycket tid på 

att finna jämförbar data bland intervjupersonernas svar. Samtidigt ökar trovärdigheten 

för vår studie genom att vi låtit intervjupersonerna svara fritt, istället för att begränsa 

dessa till ett fåtal svarsalternativ som en enkätstudie skulle inneburit, eller också 

specifika frågor som skulle riskera att sänka autenticiteten i frågesvaren. Autenticitet är 

nämligen något som kommer till uttryck i djupintervjun menar Alvesson (2011). Som 
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Backman (2008) skriver är just autenticitet viktigare än kontroll inom kvalitativ 

forskning.  

 

All vår data har hämtats med hjälp av kvalitativa djupintervjuer, där man till skillnad 

från vid övriga forskningsmetoder riskerar att påverka resultatet genom val av data 

utifrån den totala empiri som intervjusvaren utgör (Ekengren & Hinnfors, 2012). Den 

begränsade mängden data samt urvalsbegränsning av studieobjekt som tidigare nämnts 

gör att man därför bör betrakta resultat och analys som indikativa och mer som en 

utgångspunkt för fortsatta studier än absoluta och slutliga svar på frågan om huruvida 

interkulturell kommunikation på sociala medier påverkar intervjupersonernas kultur.  

 

4.7 Etik 

I detta avsnitt presenterar vi utgångspunkter och val vi gjort utifrån 

forskningsetik. 

I vår forskning har vi försökt att utgå från tre viktiga punkter framförda av Saint-

Jacques (2012) som moderna teorier kopplade till kultur och den globaliserade världen 

enligt honom måste ha ett svar på: 

 

1. Cultural predestination 

Man bör undvika att övertolka kulturella skillnader som om det rörde sig om unika 

attribut, annars riskerar man att skapa stereotyper. Framförallt bör man komma ihåg att 

kulturer är dynamiska och därmed förändras skriver Saint-Jacques (2012).  

 

2. Individual Values 

Varken nationer eller dess invånare kan ses som en enda enhet. Kulturell mångfald är 

den verklighet vi lever i och det behöver inte handla om etnicitet utan exempelvis klass, 

utbildning och kön påverkar kultur (Saint-Jacques, 2012). Han poängterar också att 

familjer bär på kulturer, precis som regioner eller mindre grupper. Modern 

kulturforskning kan inte längre använda sig av absoluta värden när man talar om hela 

nationer eller grupper; "It is quite evident in the modern world that culture-level 

generalizations or national-culture generalizations are no longer adequate for 

intercultural research." (Saint-Jacques, 2012, s. 49).  
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3. Culture as a set of dynamic processes of generation and transformation 

Kultur är som fenomen dynamiskt och olika kulturer influerar varandra. Samtidigt bör 

globaliseringen inte ses som en homogenisering av kulturer utan av mångfald. Framtida 

forskning bör eftersträva bredare kunskap istället för att kämpa för att fortsatt få 

använda sig av monokulturella teorier skriver Saint-Jacques (2012).  

Vi har i övrigt utgått ifrån det vetenskapsrådets (2009) fyra grundregler vilket i 

praktiken har inneburit: 

 Samtliga intervjupersoner har i enlighet med informationskravet fått ta del av 

information gällande syftet med uppsatsen samt deras respektive roll för denna. 

 Samtliga intervjupersoner har i enlighet med konfidentialitetskravet tillåtits och 

sedermera också valt att vara anonyma. 

 Samtliga intervjupersoner har i enlighet med nyttjandekravet intervjuats enbart 

för studiens syfte. Ingen del av empirin kommer att spridas till någon 

utomstående och all data används endast till denna specifika studie. 

 Samtliga intervjupersoner har i enlighet med samtyckeskravet gett sitt 

godkännande för intervjuerna och ingenting har exempelvis spelats in i smyg 

eller "off-the-record". Dessutom har samtliga intervjupersoner erbjudits 

möjligheten att själva avbryta intervjun om dessa skulle vilja ångra sin 

medverkan. 

Utöver detta har vi också erbjudit varje intervjuperson att ta del av vårt slutgiltiga 

forskningsresultat vilket rekommenderas av vetenskapsrådet (2009). Vi har naturligtvis 

även tagit del av vetenskapsrådets (2011) dokument gällande god forskningsed där vi 

framförallt tittat på vad som utgör god forskning utifrån moraliska och etiska aspekter. 

Vi har här utgått ifrån att öppenhet vad gäller resultat och metod är någonting av det 

viktigaste ur en etisk synpunkt.  
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5 Empiriska resultat 

I detta kapitel följer en kortare presentation av intervjupersonernas svar utifrån 

uppsatsens teman. Urval av citat är gjort utifrån en subjektiv bedömning av 

relevans för vår studie.   

 

5.1 Globaliseringsprocessen 

Samtliga intervjupersoner ser Facebook som en naturlig del i globaliseringsprocessen 

som påverkar oss användare, däremot har alla olika upplevelser och exempel av detta. 

Erik menar att han konstant återkommer till insikten om att världen är mycket större än 

Sverige och dess kultur, samtidigt som Emir nämner att flera bekanta till honom har 

fungerande långdistansförhållande mycket tack vare att Facebook skapar en upplevd 

närhet mellan dess användare. Det faktum att tid och rum upphör på internet nämns 

även av Karin som en viktig faktor. Peter menar att vi alla påverkas indirekt genom all 

information som sprids via Facebook. Den generella uppfattningen av Facebook som en 

del av globaliseringen sammanfattas dock väl av Anna: 

"[...] det känns verkligen som att Facebook har gjort världen mindre, [...] just att jag 

kan skriva till någon i Thailand och få svar inom 5 minuter och jag har koll på vad som 

händer där. 

 

5.2 Kulturpåverkan  

Erik upplever en självklar kulturpåverkan genom Facebook mycket tack vare hans 

många internationella kontakter. Han menar dock att påverkan sker indirekt genom att 

han främst tar del av den interkulturella kommunikationen som sker genom att andra 

delar länkar och bilder i hans Facebook-flöde.  

 

Varken Emir, Karin och Anna tror att de påverkas kulturellt genom Facebook utan att 

det snarare är fysiska interaktioner i real-tid som har en sådan effekt. Sara kan ses som 

en hybrid vad gäller uppfattningar då hon anser att kulturpåverkan främst sker genom 

att hon träffar människor från andra kulturer ansikte mot ansikte, vilket hon gjort med 

exempelvis amerikaner, samtidigt tror hon att det finns en påverkan genom Facebook-

flödet.  
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Peter tror på en viss påverkan via Facebook även om den då sker gradvis genom 

kulturell exponering, återigen är det främst tal om Facebook-flödet som källa till kultur 

och information. Den generella åsikten bland intervjupersonerna är dock att man 

tydligare ser en kulturell påverkan vid interkulturella möten ansikte mot ansikte och inte 

på sociala medier som Facebook: 

"Det är väl mer i så fall för att man redan närmat sig eftersom man varit där (i USA) 

och då är det den närvaron som påverkar mer än Facebook, man har alltså redan ett 

förhållande med dem personerna och jag tror det är den interaktionen som kanske 

påverkar kulturellt. [...] (Intervjuperson Sara) 

 

5.3 Kulturidentitet 

Trots att vi med hänvisning till bland annat vår forskningsetik försökte undvika tal om 

nationer verkar samtliga intervjupersoner helst tala om kulturidentitet utifrån 

nationalkultur. Erik talade om svenskhet och medelklass och konstaterade att vid 

interkulturella interaktioner framstår han som ursvensk trots att han själv inte betraktar 

sig som "typiskt" svensk. Emir som har en invandrarbakgrund beskrev sig som 

mångkulturell med en svensk kärna men betonade att hans kulturidentitet är bunden till 

kontexten och att han kan byta mellan ett flertal identiteter beroende på sammanhang.  

 

Sara talade likt Erik om klass och svenskhet, även om hon i själva verket är född i 

Norge vilket hon nämnde och att hon likt Erik inte betraktar sig själv som svensk. Karin 

berättade att hon av många vänner och bekanta uppfattas som osvensk eftersom hon har 

lätt för att tala med främlingar och är öppen som person. Peter identifierar sig själv som 

svensk och framhävde vikten av utbildning samt bildning.  

 

Anna var den som hade svårast för att tala om kulturidentitet och menade att den 

påverkats väldigt mycket av hennes många resor samtidigt som hon passade på att 

betona hur positivt det är att ta del av kulturer som skiljer sig från sin egen. Hon beskrev 

sig själv som liberal och öppen men också svensk. Hon anser att människor tenderar att 

vara mer individuella och utåtagerande på Facebook och på internet medan hon 

samtidigt ser tydliga kontraster på gatan mellan Sverige och USA, hon tror att 

Facebooks kultur och anonymiteten som internet medför öppnar för denna 

självporträttering.  
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Trots att samtliga intervjupersoner talade utifrån nationalkultur som bygger på 

stereotyper ser vi exempel av hur sex svenska studenter samtidigt ger vitt skilda svar 

gällande kulturidentitet, vilket i sig tyder på en skillnad mellan dem ur en kulturaspekt. 

Man kan helt enkelt konstatera att kultur är relativt vilket Erik poängterade i sin 

intervju: 

"konstant förändrande. Väldigt... vad ska man säga... fluid." 

 

5.4 Interkulturell kommunikation på Facebook  

Ingen av våra intervjupersoner visade sig negativ till interkulturell kommunikation på 

Facebook, även om det återigen blev ett tydligt fokus på nationalkultur. Erik finner 

interkulturell kommunikation väldigt spännande men samtidigt komplicerat och menar 

att vikten av att respektera andra ökar i takt med det kulturella avståndet. Samtidigt 

finner han inte kommunikationen särskild revolutionerande utan mer som ett utbyte av 

gemensamma minnen genom bilder och olika länkar. Emir är positivt inställd till 

interkulturell kommunikation på Facebook men tror att intresset växt fram 

huvudsakligen genom universitetsstudierna, snarare än via sociala medier som 

Facebook.  

 

Sara har en stor erfarenhet av interkulturell kommunikation, framförallt med diverse 

utbytesstudenter hon varit i kontakt med på grund av universitetsstudierna. Rent konkret 

märker hon skillnader i kommunikationen med amerikaner och utbytesstudenter där 

amerikanerna fokuserar på profilbilder och statusuppdateringar medan 

utbytesstudenterna främst fokuserar på bilder som de sedan kommenterar eller också 

delar med sig av. Sara finner Facebook väldigt användbart vid interkulturell 

kommunikation. 

 

Karin är en flitig interkulturell kommunikatör på Facebook då hon har en engelsk 

pojkvän och en nära vän från Egypten. Vi kom gemensamt fram till att språk åtminstone 

i en Facebook-kontext förlorar viss betydelse på grund av översättningsfunktionen som 

finns, åtminstone när det handlar om själva flödet på Facebook som man med hjälp av 

detta verktyg kan översätta. När det gäller språkbruk vid interkulturell kommunikation 

med vänner, upplever Karin nyansskillnader mellan hur hon använder språket med 
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svenska vänner kontra utländska. Hon menar att det är en fördel att kunna flera språk 

och att framförallt engelskan hjälper henne vid kommunikation på Facebook.  

 

Peter väljer medvetet att fokusera på internationella interaktioner då han upplever 

svårigheter med att finna en distinktion mellan de som delar hans kultur och de som inte 

gör det av svenska kontakter. Han har likt Sara haft mycket interkulturell 

kommunikation med utbytesstudenter men på grund av hans nuvarande livssituation är 

det idag en mer ytlig kontakt. Han lyfter fram fördelarna med att vara bra på engelska 

samtidigt som han poängterar att kommunikationen inte påverkas av kulturell 

tillhörighet, åtminstone inte för honom. Det hänger dock ihop med den ytliga kontakten 

han har interkulturellt och forumet för kommunikationen, alltså Facebook. 

 

Anna betonar att hon har relativt mycket interkulturell kommunikation på grund av ett 

omfattande kontaktnät som sträcker sig runt i världen. Hon menar att hon får en god 

inblick i andra kulturer och kulturskillnader genom framförallt all information som hon 

tar del av genom att folk delar med sig av den i hennes Facebook-flöde. Vad gäller den 

interkulturella kommunikationen i sig ser hon inte den som särskilt annorlunda även om 

hon tänker till en extra gång innan hon frågar människor från andra kulturer vissa saker. 

Till skillnad från övriga intervjupersoner nämner hon två interkulturella kontakter från 

Sverige, nämligen en Skånetjej med invandrarbakgrund samt sin styvfaster som av 

ålderskäl inte delar Annas kulturidentitet. Hon betonar samtidigt att hon aldrig skulle 

kommunicera med någon på Facebook som hon inte varit i kontakt med ansikte mot 

ansikte i den verkliga världen. 

 

5.5 Personlig relation till andra kulturer  

Alla intervjupersoner utom Emir anser att man kan få en insyn i andra kulturer genom 

Facebook men att det beror på dels hur många vänner man har från främmande kulturer 

och även huruvida dessa väljer att dela med sig av sin kultur på en plattform som 

Facebook. Det verkar samtidigt råda en gemensam åsikt om att påverkan av ens relation 

till andra kulturer är större vid fysisk interaktion jämfört med den som sker över 

Facebook.  

Erik säger sig genom Facebook ha förstått hur liten hans egna värld är sett i ett större 

perspektiv samtidigt som hans relation till andra kulturer enligt honom bygger på 
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resande i den verkliga världen. Han menar att Facebook kan bidra till en ökad förståelse 

och insyn i andra kulturer genom den ständiga delningen som följer med användandet 

av Facebook. Samtidigt anser han att det ofta är en väldigt ytlig och stereotyp bild av 

diverse kulturer som sprids. Paradoxalt nog har han trots detta fått en bättre bild av den 

muslimska kulturen sedan flera av hans amerikanska vänner på Facebook smutskastat 

denna kultur, vilket fått honom att reagera med tveksamhet och istället skapat en egen 

uppfattning baserat på egna observationer. I slutändan menar Erik att insynen i andra 

kulturer samt relationen till dessa helt och hållet beror på hur man använder sig av 

Facebook, han lyfter fram Facebookgruppen "Humans of New York" som ett bra 

exempel på hans interkulturella kommunikation där: 

"Nu följer jag Humans of New York och tycker det är intressant, men hade jag inte gjort 

det utan bara behållit kanske mina svenska vänner och bara pratat med dem, då hade 

jag inte fått så stor insikt i det." 

 

Erik vill likna den kulturella influensen han får genom Facebook med den man får om 

man går på stan och ser främmande kulturer, vilket sedan leder till en personlig 

reflektion utan någon direkt interaktion med den specifika kulturen. 

 

Vår intervjuperson Emir talade inte särskilt ingående om hur han själv upplevde 

interkulturella situationer och relationer, istället betonade han hur viktigt det är att 

kunna sätta sig in i den andre som man talar till och utifrån deras kultur se kontexten 

och reagera därefter. Han menar att det är lätt att misstolka andra kulturer om man 

endast utgår från sin egen.  

 

Sara upplever Facebook som mer internationellt än amerikanskt och anser att hon 

genom ett växande internationellt kontaktnät får en inblick i andra kulturer genom det 

sociala mediet. Hon medger dock att hennes insyn i kulturer beror på hur och vem hon 

interagerar med på Facebook. Sara anser sig bli mer positiv och intresserad av andra 

kulturer genom Facebook men att det också beror på hur dessa porträtteras i hennes 

Facebook-flöde, hon nämner själv att hon har svårare för exempelvis muslimska länder 

då hon anser att deras kvinnosyn verkar skev. 

Karin tycker att Facebook kan vara väldigt bra att använda för interkulturell 

kommunikation då det förenklar väldigt mycket: 
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"Facebook är väl som en dörr ut till andra kulturer kan man säga. Innan Facebook 

fanns var det ju ganska svårt att hålla kontakten med andra på ett lika fritt och enkelt 

sätt."  

 

Karin undrar samtidigt hur interkulturellt Facebook faktiskt är då hon anser att det 

främst är västvärlden som använder det sociala mediet och delar med sig av sin kultur 

där. Någonting hon är väldigt positiv till med Facebook är dock dess 

översättningsfunktion som möjliggör förståelse för olika vänners uppdateringar trots 

språkbarriären som annars finns där. 

 

Peter är positiv till Facebook som en väg in till andra kulturer och menar att det sociala 

mediet öppnar upp för kontakt med främmande kulturer. Han menar att även om han 

inte håller med om mycket, tvingas han fundera över sina egna ståndpunkter och 

värderingar och anser att det är viktigt att förstå kulturella skillnader. Han tycker att 

Facebook motverkar stereotypa bilder av kulturer genom att man får syn på 

undantagsfall, samtidigt finns det många människor på Facebook som snarare bekräftar 

hans fördomar. 

 

Peter menar att hans syn på andra kulturer delvis förändrats genom Facebook men att 

det snarare har att göra med vilka människor man kommer i kontakt med mer än det 

sociala mediet i sig. För hans egen del handlar den största interkulturella interaktionen 

om delningar av politiska åsikter i engelskspråkiga länder vilket ökat hans kunskapsbas, 

han menar dock att nivån av insynen i andra kulturer helt beror på tiden man lägger ner. 

Sedan Anna började använda Facebook har hon framförallt kommit till insikten att vi 

alla är människor med väldigt många likheter: 

"[...] man bryr sig om samma saker, att användandet är likadant och att folk även från 

Thailand och Burma kan vara väldigt lika en själv [...] det blir liksom en mindre värld... 

jag vet inte [...]  Det är nästan som att Facebook fått en att förstå att människor är bara 

människor [...]"  

 

Likt i Peters fall anser Anna att Facebook motverkar stereotyper, hon tycker att man får 

se många olika exempel av människor som stereotypt anses dela kultur då de kommer 

från samma nation, men som i själva verket är väldigt olika. Vad gäller den potentiella 
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förändringen av hennes relation till andra kulturer menar Anna att Facebook får henne 

att förstå hur och om vad man talar om inom diverse kulturer.  

 

5.6 Kontextuell påverkan genom Facebook  

Ingen av intervjupersonerna uppfattar en pågående amerikanisering via Facebook vilket 

uttrycks väl av Erik: 

"Det hade lika bra kunnat vara från Kina men med en engelsk användarbas, jag tror 

inte mediet i sig som amerikanskt spelar någon roll faktiskt, det tror jag inte."  

 

Erik märker inte av någon kontextuell påverkan av hans kommunikation genom 

Facebook. Han menar dock att det kan bero på hans relativt begränsade 

användningsområde. Emir ser en kontextuell påverkan eftersom han insåg att han 

använder sig av andra kommunikationssätt på Facebook som begränsar honom i och 

med att han inte kan se motparten, vilket gör att han använder exempelvis smileys för 

att förklara vad han känner. Samtidigt menade han att nationalkultur väger tyngre än 

den gällande kulturen på Facebook vid samtliga kommunikationssituationer, vilket gör 

att den kontextuella påverkan därmed uteblir enligt honom.  

 

Ingen av Anna, Sara eller Karin uppfattade någon kontextuell påverkan genom 

Facebook. Peter var den intervjuperson som var mest villig att diskutera frågan och 

menar att även om han inte själv upplever en kontextuell påverkan varken vad gäller 

kommunikationen han står för eller utifrån en amerikanisering via Facebook, kanske 

denna sker indirekt genom att man tar del av kulturen på Facebook som i själva verket 

består av amerikansk kultur. Samtidigt menar han att Facebooks kultur på grund av den 

stora interaktionen mellan världens olika kulturer leder till en hybrid: 

"[...] Jag tror samtidigt att man bygger upp en kultur genom all interaktion på en sådan 

hemsida, även om den kanske var amerikansk från grunden." 

Peter menar också att den kontextuella påverkan begränsas av att hans Facebook-

kontakter är människor som han redan känner utanför den digitala världen. 

5.7 Språk 

Samtliga intervjupersoner kommunicerar i huvudsak på engelska vid interkulturella 

interaktioner sedan de flesta av dessa sker med människor från andra nationer och 
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engelska som lingua franca blir då naturligt att använda sig av. Undantaget är Emir som 

även kommunicerar på japanska. Han anpassar sig mer språkligt vid kommunikation 

med japaner än övriga kulturer men det beror på att den japanska kulturen enligt honom 

är väldigt säregen.  

 

5.8 Synen på Facebook 

Åsikterna om Facebook skiljer sig mellan intervjupersonerna även om Emir inte hade 

en åsikt i frågan. Erik menar att Facebook idag utgör en egen kultur men att det 

samtidigt finns flera subkulturer som man bör förhålla sig till: 

"[...] det används av så många nu att man måste inse att det finns subkulturer inom 

Facebook också."  

 

Sara anser att Facebook innebär en ytligare kommunikation än vanligt och främst 

används för att bestämma vart man till exempel fysiskt skall träffas som vänner eller 

bekanta. Samtidigt bidrar det sociala mediet enligt henne till en ökad interkulturell 

kompetens bara av att finns tillgängligt som ett verktyg för att kunna nå omvärlden. 

Sedan påverkas möjligheterna av sekretessinställningar, vilka Facebook-kontakter man 

har och dylikt. Hon anser själv att man genom Facebook kan läsa in mycket om 

människors kulturidentitet i profilbilder och annan information som publiceras på det 

sociala mediet. 

 

Peter anser att Facebook kan ses som både en inkörsport till andra kulturer och ett 

kommunikationsmedel. Dessutom menar han att man genom det sociala mediet kan 

motiveras till språkstudier då man genom interkulturell kommunikation inser sin egen 

språkliga begränsning vilket leder till insikten om att man behöver studera mer. 

Anna anser att Facebook framförallt underlättar kommunikationen och kontakten med 

andra: 

[...] Facebook har nog underlättat för man kan nå människor utan att röra på sig och 

om man reser och träffar någon som man tycker är trevlig och intressant, kan man 

lägga till dom [...] Det är inte samma sak om man bara byter telefonnummer med 

någon från Spanien till exempel, det är kul liksom, att man ser om dom lägger upp 

bilder från sitt land och sin kultur så jag tror att Facebook har underlättat det." 
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6 Analys 

I denna del följer sammanfattade analyser utifrån presentationen av resultat i 

avsnittet ovan.  Vi presenterar resultat av analyser baserat på ovan beskrivna 

modell och teori för interkulturell kommunikation och speglar även 

informanternas subjektiva upplevelser av de centrala begreppen ”Globalisering” 

och ”Kulturpåverkan”. Den modell som används ger möjlighet till en mer 

strukturerad analys eftersom att den innehåller konkreta parametrar medan den 

teori vi har utgått ifrån ger en mer övergripande men också abstraktare bild.  

 

6.1 Interkulturella kompetensmodellen: ICC-analys 

Interkulturell kompetens, ICC, utgörs - i den modell vi använder - av fyra delfaktorer 

som tidigare beskrivits i vårt teorikapitel. Vi har valt att tilldela respektive delfaktor 

inom modellen en frågeställning. Vi försöker sedan utifrån vårt empiriska material att 

besvara dessa frågor som en del i vår analys av resultatet. Vi kommer genom denna 

metod att komma fram till huruvida vi anser oss ha funnit en potentiell påverkan av 

studenternas interkulturella kompetens baserat på i vilken utsträckning som 

intervjupersonernas svar tyder på en eller flera förändrade delfaktorer. En förändrad 

delfaktor av fyra innebär en förändrad interkulturell kompetens eftersom de fyra 

delfaktorerna fungerar som en enhet. 

 

6.1.1 Modellens komponentdelar 

6.1.1.1 Kunskap 

Förekommer någon information vid intervjuerna som tyder på att studenten 

ifråga fått en ökad kännedom av andra kulturer och eventuella skillnader genom 

interkulturell kommunikation på Facebook? 

Det verkar som att samtliga studenter utom Emir genom användandet av Facebook får 

en ökad kunskap om andra kulturer. Denna kunskap baseras främst på bilder, länkar och 

statusuppdateringar i Facebook-flödet snarare än genom en direkt interpersonell 

interkulturell kommunikation i chattform. Denna ytliga kontakt påverkar givetvis också 

detaljnivån av insynen i andra kulturer, där en mer intensiv kontakt med främmande 

kulturer rimligtvis borde öka kunskapsnivån ytterligare.  
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Det faktum att människor uppfattas som mer individuella och utåtagerande på Facebook 

än i andra sammanhang kan ses som en möjlig öppning för den som vill få en ökad 

kunskap om andra kulturer, givetvis beroende på vilken kultur som man har tillgång till. 

Intervjupersonen Karin nämner västvärldens kulturella dominans som ett möjligt hinder 

för den som vill uppleva interkulturell kommunikation på Facebook. Oavsett situation 

förefaller det sannolikt att en person med ett mer mångkulturellt Facebook-nätverk har 

en bättre chans att nå en ökad kunskap gällande andra kulturer. Man måste ändå 

konstatera att ur en kunskapssynpunkt verkar det som att Facebook har en positiv 

inverkan i form av en ökad förståelse för främmande kulturer genom att man just tar del 

av massa information. Om man gör detta medvetet eller omedvetet verkar inte spela 

någon roll, även om sättet man använder Facebook på givetvis påverkar. 

 

6.1.1.2 Affektion 

Förekommer någon information vid intervjuerna som tyder på att studenten 

ifråga fått en ökad rädsla, nyfikenhet, ilska etc. gentemot människor från andra 

kulturer genom interkulturell kommunikation på Facebook? 

 

Erik har fått en mer positiv attityd gentemot muslimer efter att hans amerikanska 

Facebook-vänner smutskastat denna grupp till en nivå som skapade tvivel och 

ifrågasättande. Sara anser sig ha blivit mer positiv och mer intresserad av andra kulturer 

men att det beror på hur kulturen ifråga gestaltas på Facebook. Anna och Peter anser att 

de genom Facebook är mindre fördomsfulla men Peter tycker samtidigt att vissa av hans 

fördomar också bekräftas. Ingen intervjuperson verkar dock ha blivit mer kritisk till 

andra kulturer eller exempelvis ha fått en ökad rädsla. 

 

6.1.1.3 Psykomotorik 

Förekommer någon information vid intervjuerna som tyder på att studenten 

ifråga fått en ökad eller minskad språkförståelse alternativt rollförståelse genom 

interkulturell kommunikation på Facebook? 

 

Erik kan möjligen ha fått en ökad rollförståelse i och med att han insett hur liten han och 

hans kultur är i jämförelse med allt annat. Karin kan potentiellt med tiden ha fått en 
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bättre språkförståelse då hon använder sig av översättningsfunktionen på Facebook för 

att ta del av information som annars skulle vara omöjlig att förstå för henne. 

6.1.1.4 Kontext 

Förekommer någon information vid intervjuerna som tyder på att studenten själv 

kan se en eventuell kontextuellpåverkan, i form av att Facebook anses på något 

sätt påverka det interkulturella mötet? Påverkar kontexten exempelvis vilka man 

talar med och hur man gör detta? 

Ingen intervjuperson verkar uppfatta en direkt kontextuell påverkan. Däremot verkar 

Facebook skapa en känsla av närhet till människor man egentligen har ett stort fysiskt - 

men även kulturellt - avstånd till. Kontexten i form av Facebook verkar också påverka 

på det sätt att man använder sig av smileys och andra uttrycksätt då man inte ser folks 

ansiktsuttryck och gester, dessutom blir kommunikationen mycket av ett gemensamt 

utbyte av bilder och länkar. Översättningsfunktionen kan medföra att man inte lägger 

lika stor vikt vid mottagarna av ens publika meddelanden i form av statusar då man rent 

av förväntar sig att alla antingen förstår, eller kan översätta ens meddelande om de är 

intresserade. Facebook verkar även leda till en aningen ytligare kommunikation än 

andra miljöer. 

6.1.2 Resultat 

Interkulturell kommunikation på Facebook verkar innebära ett kunskapslyft för samtliga 

intervjupersoner utom Emir, detta trots att de inte bedriver särskilt mycket medveten 

interpersonell eller direkt interkulturell kommunikation. Vad gäller affektion har Erik 

och Sara blivit mer positiva till andra kulturer men Sara finner gestaltningen av kulturer 

på Facebook som avgörande för hennes uppfattning av dessa. Erik och Anna anser sig 

genom Facebook även ha blivit mindre fördomsfulla samtidigt som ingen 

intervjuperson verkar ha blivit negativt inställd till andra kulturer.  

 

Den psykomotoriska delfaktorn är svår att studera men det verkar utifrån intervjusvaren 

som att Erik kan ha fått en större rollförståelse i samband med att Facebook tydliggjort 

hur liten han är i förhållande till resten av världen, något som Liu et al. (2011) menar är 

väldigt viktigt och kan ses som ett steg mot kulturrelativism som är positivt. Samtidigt 

kanske Karin får en ökad språkförståelse genom Facebook-användning även om det inte 

är fallet ännu.  
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Kontextuell påverkan kan ses som mer eller mindre obefintlig utifrån intervjusvaren 

även om kommunikation på Facebook liksom internet bidrar till användning av smileys 

och annan icke-verbal kommunikation. Vad som kan diskuteras är huruvida Facebook 

påverkar kommunikationen och gör den mer ytlig. De allra flesta av oss skulle 

säkerligen instämma i att en chattkonversation aldrig kan bli samma sak som ett fysiskt 

möte med en annan människa. En tänkbar anledning är vad Kim (2012) nämner i sin 

teori, nämligen att en ackulturativprocess kräver en långvarig och intensiv 

kommunikation, något som få chattkonversationer verkar uppnå. 

 

Utifrån de fyra komponenter som i Liu et als. modell utgör det vi kallar för 

interkulturell kompetens, är det oklart ifall denna påverkats. Dock tyder 

intervjupersonernas svar gällande insyn i andra kulturer på att man genom interkulturell 

kommunikation på Facebook åtminstone kan tänkas få en ökad kunskapsdel och 

därigenom bli aningen mer interkulturellt kompetent.  

 

Liu et al (2011) lyfter fram kunskapsdelen som kanske den viktigaste bland de fyra 

komponenterna i interkulturell kompetens eftersom att en högre kunskap enligt dem 

ökar motivationsfaktorn som kan jämföras med komponentdelen affektion. Är man mer 

motiverad och intresserad av att tala med människor från andra kulturer kommer man 

också enligt Liu et al (2011) att göra det i högre utsträckning, vilket blir en positiv 

cirkelrörelse av ökad interkulturell kompetens.  

 

Man hade kunnat tänka sig att en högre interkulturell kompetens per automatik skulle 

öka sannolikheten för att man uppnår en ackulturationsprocess, alltså tar till sig av andra 

kulturella värderingar och tankesätt et cetera, åtminstone om detta är någonting som 

man strävar efter själv vilket nämns som en förutsättning till ackulturation enligt Kim 

(2012). 

  

6.2 Acculturation/Deculturation-analys 

Utifrån intervjusvaren är det tveksamt om studenterna upplever acculturation i en större 

utsträckning. För att acculturations-processen skall kunna ske måste nämligen en 

intensiv, frivillig och långvarig kontakt uppstå mellan kulturer (Kim, 2012), någonting 

som våra intervjupersoner inte tycks ha erfarit genom Facebook, där kommunikationen i 
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huvudsak verkar bestå av länkdelande och bilder samt annat som dyker upp i respektive 

persons Facebook-flöde. Frågan är om det sociala mediet omöjliggör en 

ackulturationsprocess på grund av en generellt sett ytlig kontakt mellan människor eller 

om våra intervjupersoner helt enkelt inte har tillräckligt med interkulturell interaktion. 

 

Vad man dock kan se bland våra intervjupersoner är att både Erik och Peter ifrågasatt 

sina egna värderingar i samband med interkulturell kommunikation på Facebook, vilket 

vi tolkar som potentiella upplevelser av Stress-Adaptation-Growth-Dynamic-processen 

som kan leda till just djupare förändringar av exempelvis ens värderingar (Kim, 2012).  

 

De flesta intervjupersoner verkar överens om att verklig kulturell påverkan sker genom 

fysiska träffar med andra människor och inte över datorskärmen. Samtidigt är Erik, 

Peter och Sara överens om att Facebook-flödet och informationen man får därigenom 

påverkar en kulturellt. Kanske uppfattar inte intervjupersonerna en direkt påverkan via 

Facebook eftersom att deras interkulturella kommunikation i huvudsak är indirekt och 

sker genom Facebook-flödet vilket ger massor av information men inte en tydlig och 

jämförbar skillnad gentemot vad man uppfattar som sin egen kulturidentitet. Även om 

människor - som intervjupersonen Anna lyfte fram - är mer individuella på Facebook, 

blir denna individualism endast en liten del av en större kollektivism i ett socialt 

medium där individen i centrum är norm och där individuella särdrag inte nödvändigtvis 

blir synliga när alla vill vara olika.  

 

Någonting annat som kan tänkas påverka den tillsynes låga chansen till 

acculturationsprocesser över Facebook är det faktum att en gemensam nämnare bland 

intervjupersonerna verkar vara att man inte kommunicerar med människor utanför sin 

fysiska värld, detta innebär att man redan har en etablerad relation till människorna man 

kommunicerar med och därför kanske inte tänker lika mycket på eventuella 

kulturskillnader. Som intervjuperson Peter säger kanske kulturell påverkan handlar mer 

om vem man kommunicerar med snarare än hur.  

 

Ingen av intervjupersonerna verkar ha upplevt en kulturell påverkan genom Facebook 

med dess rötter i USA,  kanske har det att göra med den kulturella mångfald som finns 
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där och som intervjupersonerna själva bidrar till, något som intervjuperson Peter är inne 

på: 

 "[...] Jag tror samtidigt att man bygger upp en kultur genom all interaktion på en 

sådan hemsida, även om den kanske var amerikansk från grunden." 

 

6.2.1 Resultat 

Interkulturell kommunikation på Facebook förefaller inte påverka intervjupersonernas 

kulturidentitet i en högre utsträckning. Erik och Peter har genom Facebook kommit att 

ifrågasätta egna värderingar vilket kan ses som möjliga exempel på Stress-Adaptation-

Growth-Dynamic-processen som enligt Kim (2012) är det första steget mot en 

ackulturationsprocess.  

 

Det faktum att intervjupersonerna inte verkar ha långvariga samtal med en enskild 

motpart utan snarare kommunicerar interkulturellt indirekt genom Facebook-flödet gör 

att en ackulturationsprocess inte uppnås. Dessutom verkar en gemensam inställning vara 

att man inte talar med människor på Facebook som man inte redan känner sedan tidigare 

samt att kommunikationen på Facebook även är av mer arrangerande och ytlig karaktär 

än djupa samtal, vilket också kan tänkas minska en möjlig acculturationsprocess. 

Samtidigt verkar intervjupersonerna dela åsikten om att man kan påverkas vid 

interkulturella möten men att detta då sker vid fysiska möten och inte över datorn. 

 

6.3 Intervjupersonernas analys 

Intervjupersonerna som deltog i studien gavs vid intervjuerna också möjlighet att 

själva uttrycka sin upplevelse av Facebooks betydelse för ”Kulturpåverkan” och 

”Globalisering”. Nedan ges en kort sammanställning av deras röster i frågan om 

kulturpåverkan.  

 

Hälften av intervjupersonerna; Karin, Anna och Emir upplever inte en kulturpåverkan 

genom Facebook utan menar att det krävs fysisk interaktion i deras fall. Erik upplever 

en påverkan på grund av att han har många internationella kontakter men menar att 

påverkan sker indirekt genom att han huvudsakligen tar del av interkulturell 

kommunikation i form av att andra delar, länkar och bilder i hans Facebook-flöde.  
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Sara är delad i frågan då hon tror sig påverkas kulturellt genom Facebook-flödet men 

menar samtidigt att verklig påverkan ändå sker när hon träffar människor fysisk bortom 

datorn.  

 

Peter var mer positiv och trodde på en viss påverkan via Facebook även om den då sker 

gradvis genom kulturell exponering, återigen är det främst tal om Facebook-flödet som 

källa till kultur och information. Den generella åsikten bland intervjupersonerna är dock 

att man tydligare ser en kulturell påverkan vid interkulturella möten ansikte mot ansikte 

och inte på sociala medier som Facebook: 

"Det är väl mer i så fall för att man redan närmat sig eftersom man varit där (i USA) 

och då är det den närvaron som påverkar mer än Facebook, man har alltså redan ett 

förhållande med dem personerna och jag tror det är den interaktionen som kanske 

påverkar kulturellt. [...] (Intervjuperson Sara) 

 

Även om alla intervjupersoner märker av globaliseringsprocessen verkar det råda delade 

meningar om dess upplevda kulturpåverkan. Erik anser att hans interaktioner med 

vänner ifrån andra länder utan tvekan påverkar honom. Sara och Peter märker också 

dem en kulturell påverkan genom Facebook-flödet medan de tre andra 

intervjupersonerna inte märker av en påverkan alls.  

 

6.3.1 Resultat 

Intervjupersonerna är oeniga gällande kulturpåverkan genom Facebook. Emir, Anna och 

Karin finner påverkan vid interkulturell kommunikation möjlig, men inte genom 

Facebook utan vid fysiska möten. Peter och Sara tror att dem påverkas genom 

interkulturell kommunikation på Facebook men att detta sker gradvis och kanske lite 

indirekt i skymundan från deras medvetande. Erik är den enda person som öppet anser 

sig märka av en kulturell påverkan genom Facebook och hänvisar till ett stort 

internationellt kontaktnät som huvudanledning.  Gällande globaliseringens påverkan är 

det någonting som samtliga intervjupersoner märker vid användningen av Facebook, 

ändå är det endast Erik, Sara och Peter som på något sätt finner en kulturpåverkan 

därigenom. 
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7 Sammanfattning och diskussion  

Vi väljer i detta kapitel att besvara samtliga frågeställningar för att sedan avsluta 

med ett svar på den ursprungliga forskningsfrågan innan vi slutligen diskuterar 

resultaten samt behov av framtida forskning.  

Baserat på våra empiriska resultat som sedan analyserats utifrån vårt teorikapitel kan vi 

konstatera att interkulturell kommunikation på Facebook förefaller ha en påverkan på 

svenska studenters interkulturella kompetens. Det tydligaste exemplet på detta är att 

deltagarna i undersökningen genom interkulturell kommunikation via detta sociala 

medium fått insyn i andra kulturer och därmed också en ökad kunskap. Däremot 

begränsas studenterna dels av hur många internationella kontakter de har i sitt nätverk 

samt i vilken utsträckning de väljer att använda Facebook, vilket kan kopplas till 

acculturation/deculturation teorin där påverkningsgrad enligt Kim (2012) baseras på den 

berörda personens behov och intresse. Dessutom ser vi ett ökat intresse och en större 

nyfikenhet för andra kulturer genom den interkulturella kommunikationen på Facebook, 

vilket också innebär en positiv påverkan av den interkulturella kompetensen hos 

svenska studenter. 

 

Svenska studenter i undersökningen säger sig också uppleva en gemenskap i Facebook 

som påminner dem om att världen inte är särskilt stor, även om det finns flera olika sätt 

att se på saker och ting, framförallt utifrån kultur. Facebook främjar dock en ytlig 

kommunikation som kanske inte ger användarna möjlighet att interagera interkulturellt i 

samma utsträckning som ett fysiskt möte mellan människor innebär. Detta är också en 

anledning till att vår analys utifrån acculturation/deculturations teorin begränsas då vi 

helt enkelt inte kan applicera teorins komponentdelar i en större utsträckning på 

empirin, trots att intervjupersonerna har uppfyllt kraven för studien i form av att 

kontinuerligt använda Facebook samt kommunicera interkulturellt på denna plattform.  

 

Kommunikationen idag är inte som förr vilket om man ser till vårt kapitel om tidigare 

forskning också bekräftas av Pfister och Soliz (2011). Ändå ser vi att våra 

intervjupersoner själva märker av globaliseringsprocessen genom Facebook vilket säger 

en del om rollen som IKT har i vårt moderna samhälle. Vår slutsats utifrån 

intervjupersonernas svar är att den kulturella påverkningsgraden varierar. Gemensamt är 
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dock upplevelsen att påverkan är större vid direkt fysisk kontakt framför den som sker 

digitalt via sociala medier. Man skulle kunna tänka sig att detta beror på att en 

interaktion i den digitala världen inte når samma typ av intensitet som ett möte mellan 

två ansikten i den fysiska motsvarigheten (Kim, 2012). Den stora frågan är vad som 

skulle krävas för att vi människor skulle uppfatta interaktioner i en digital kontext som 

likvärdigt med ett fysiskt möte. Det är samtidigt på grund av denna anledning som mer 

forskning behöver göras inom ämnet ”Intercultural new media studies”, detta sedan 

dagens teorier samt modeller är så väl få till antalet samt begränsande, utifrån den ökade 

dynamik som sociala medier och internet innebär för interkulturell kommunikation 

(Shuter, 2012). 

  

Någonting annat som är problematiskt och som betonas av flertalet forskare är 

förenklingen av kultur som fenomen, kultur är inte enkelt och det går inte att utgå i från 

Hofstedes stereotypa idéer utan att riskera att övergeneralisera (Larsson, 2010; Saint-

Jacques, 2012). Vi är väl medvetna om denna studies begränsningar där antalet 

intervjupersoner, teorier och val av socialt medium att undersöka influerar slutresultatet. 

Samtidigt vill vi mena på att denna studie ger en god inblick i så väl forskningsfältet 

ifråga liksom forskningsfrågan vi undersökt, nämligen interkulturell kommunikation i 

sociala medier och dess inverkan på kultur. 

.  

Baserat på vår undersökning kan vi konstatera att svaret på vår forskningsfråga blir att 

svenska studenters interkulturella interaktion på det sociala mediet Facebook verka 

påverka deras kultur, detta i varierande grad beroende på individens förhållande till 

sociala medier, andra kulturer och kanske framförallt det egna intresset att tillägna sig 

andra kulturella särdrag. Utöver detta verkar studenternas interkulturella kompetens öka 

en aning genom den insyn de verkar få i andra kulturer, vilket leder till en ökad kunskap 

om kulturella skillnader. Dessutom kan en ökad interkulturell kommunikation på 

Facebook påverka en persons affektion att döma av intervjupersonerna Erik och Sara, 

som båda blivit mer nyfikna eller positiva till andra kulturer efter interkulturell 

kommunikation på Facebook. Slutligen verkar det även som att våra intervupersoner 

upplever en viss kulturpåverkan genom Facebook i den mening att de verkar bli aningen 

mer individuella genom användandet av detta sociala medium, samtidigt som denna 

individualism verkar vara begränsad till det sociala mediets värld och därmed kontext. 
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8 Framtida forskning  

Vår studie har hanterat ämnet interkulturell kommunikation på sociala medier och 

kulturpåverkan, men det finns andra intressanta infallsvinklar för den som skulle vilja 

beröra kultur. Dels kommunikationssätt på sociala medier baserat på kultur, eller också 

hur kultur interkulturellt gestaltas på nätet. En annan infallsvinkel som är spännande är 

att vända på vår forskningsfråga och studera huruvida svenska studenter eller andra 

gruppers kultur påverkar sociala medier. 

 

Denna uppsats har försökt lämna bidrag till ett till stor del outforskat område; 

”Intercultural New Media Studies”. Det är ganska förvånande att i en tid som har 

förändrats radikalt genom uppkomsten av internet och där olika sociala medier medfört 

en närmast explosiv ökning av kommunikationen mellan människor, finns så lite 

utforskat om hur detta faktiskt påverkar den interkulturella kommunikationen och hur 

denna påverkar oss och vår kultur. Det finns därför mycket att forska vidare på. Man 

skulle exempelvis kunna upprepa denna undersökning med ett större antal 

intervjupersoner och se om det påverkar utfallet eller också studerat samma sak för 

andra sociala medier. Skulle vi exempelvis se ett liknande resultat bland studenter som 

använder Twitter, eller beror påverkan på vilket socialt medium som man använder sig 

av?   

 

Framför allt hade det dock varit intressant att studera mer praktiskt hur man kan öka sin 

förståelse för andra kulturer genom att aktivt söka sådan information via sociala medier 

och Facebook. Hade Facebook fungerat som ett effektivt verktyg för 

kunskapsinhämtning för den som haft som utgångspunkt för sin kommunikation att lära 

sig mer om andra kulturer?  

Möjligheterna förefaller närmast oändliga för den som vill forska interkulturellt i den 

digitala världen då området i stort sett är outforskat. 
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Bilagor 

8.1 Bilaga A - Resultat från intervjuer 

Intervjuperson Erik:  

Studerar kommunikation vid Linnéuniversitet. Har haft Facebook sedan 2008 för att få 

kontakt med andra människor men anser att det utvecklats till ett länk-dumpar-fält som 

inte används på rätt sätt. Använder detta sociala medium mellan 20-30 minuter om 

dagen.  

Globaliseringsprocessen: 

Erik menar att sociala medier i allmänhet men särskilt Facebook blir ett tydligt exempel 

av globaliseringsprocessen som en del av gemene mans vardag:  

"Jag tycker det (Facebook) spelar en ganska stor roll i en globalisering i och med att 

man får alla influenserna konstant. Jag tycker att väldigt lite när man går in på 

Facebook känns svenskt, därför får man den här konstanta pushen på att det finns 

någonting lite större än Sverige [...] Jag tror det gäller för alla som använder 

Facebook. Sedan beror det återigen på hur man använder Facebook, så klart." 

Angående den potentiella amerikaniseringen som sker genom Facebook-användning: 

"Jag tror att östvärlden börjar ta efter väldigt mycket mer av västvärlden [...] Jag tror 

just tänket på hur kommunikation begås sprids väldigt snabbt västerländsk världen 

över, just väldigt snabbt och väldigt lättuggat, väldigt egentligen innehållslöst, oftast 

[...]" 

Slutligen anser Erik att Facebook har ett visst inflytande på kultur men att det avgörs av; 

"Ett aktivt intresse och ett mod faktiskt, för att ta det längre än bara bejakande." 

Kulturpåverkan: 

Erik menar att han i och med användningen av Facebook närmar sig andra kulturer 

sedan han fått ett stort antal internationella vänner sedan tiden i Irland. Han menar dock 

att det snarare rör sig om ett passivt än ett aktivt närmande av kulturer sedan han 

mestadels tar del av andras offentliga kommunikation. Han anser att Facebook absolut 

bidrar till en ökad kännedom av andra kulturer även om det just handlar om en många 

gånger ofrivillig och omedveten kommunikation som han tar del av genom sitt 

Facebook-flöde. 

Kulturidentitet: 

Medelklass och svenskhet var de termer som Erik främst förknippade sig med. Han 

menar dock att han inte känner sig särskilt svensk men att han vid interkulturell 
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kommunikation över nationsgränserna påminns om detta;  "Dom tycker ju att jag är den 

svenskaste person som de har träffat, för dom är jag Sverige."  

Facebook får Erik att känna sig mer svensk än annars, särskilt om han får syn på länkar 

som delas och som berör Sverige; "Då känner jag ju mig väldigt svensk även om jag 

annars inte identifierar mig särskilt starkt med Sverige eller svenskhet." 

I slutet av intervjun betonade Erik att hans kulturidentitet är relativ; "jag kommer att 

komma med ett jättefilosofiskt svar men... konstant förändrande. Väldigt... vad ska man 

säga... fluid." 

Interkulturell kommunikation på Facebook: 

Erik finner interkulturell kommunikation väldigt spännande men samtidigt komplicerat 

och menar att vikten av att respektera andra ökar i takt med det kulturella avståndet 

mellan personerna; "Det gäller att ha en enorm respekt för den andra och även kunskap 

om dennes kultur."  

Vad gäller interkulturell kommunikation på Facebook anser Erik att den ofta blir mer 

intressant än den kommunikation som sker med människor som delar hans kultur. Efter 

att ha studerat en termin i Irland blir nu Facebook för honom en mötesplats där han 

återigen kan umgås med bekantskaperna från den tiden. Samtidigt finner han inte denna 

interkulturella kommunikation som särskild revolutionerande utan mer som ett utbyte 

av gemensamma minnen genom bilder och olika länkar.  

Erik menar att hans bekantskaper på Facebook generellt har fria sinnen och att ingen är 

extremt religiös eller har helt andra grundläggande värderingar, han menar att det 

kanske är av rädsla som han väljer att inte ha alltför oliktänkande vänner på Facebook:  

"Det kanske finns en viss rädsla i att om jag skulle bli kompis med någon som är väldigt 

religiös, att jag då skulle behöva tänka efter mer vad jag skulle kunna säga."  

Han tänker dock tillbaka på tiden i Irland och minns hur en troende muslim från 

Danmark anmärkte på att han bar en ring med ett kors, varpå personen bad honom att ta 

av ringen då han inte var troende. Detta fick honom att fundera över hur han 

kommunicerar med andra kulturer, något som han menar kan orsaka problematik även i 

en Facebook-kontext: 

 "[...] lite samma sak på Facebook. Där kan jag tänka mig att det blir lite svårt, 

speciellt om man väljer att lägga upp länkar eller en text som alla kan se, för du 

kommer att stampa på någons tå någonstans, särskilt när det kommer till det här om 

religion." 

Relation till andra kulturer: 
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Facebook har inte påverkat Eriks relation till andra kulturer enligt honom själv, istället 

lyfter han fram det faktum att han själv rest mer som någonting som påverkat honom. 

Facebook har dock blivit en självklar del av hans liv när han vill behålla kontakten med 

diverse interkulturella bekantskaper från sina resor och på det sättet är frågan om han 

ändå inte har påverkats, även genom internet:   

"Jag skulle säga att jag är mer positiv, i och med att man har fått upp ögonen för och 

förstått att sättet som jag ser världen på är väldigt, väldigt smalt, just att det finns flera 

andra sätt man kan se världen på, och det kan jag säga att jag har fått genom 

Facebook." 

Erik anser att Facebook delvis bidrar till kulturella influenser men att formatet 

prioriterar en ytlig kontakt mellan människor:  

"Man kan få den stereotypa bilden av en annan kultur via kommunikation på Facebook 

genom den väldigt snabba lättuggade informationen men jag kan inte säga att jag via 

Facebook får en djupare förståelse av andra kulturer, nyanser eventuellt men ingenting 

som får mig att ändra min perception av en kultur." 

Erik nämner bland annat gruppen Humans of New York som en intressant källa för 

denna insyn i olika kulturer:  

"Facebook sträcker sig så mycket längre än person till personkommunikationen, man 

har liksom grupper och sidor och särskilt den här (Humans of New York), där handlar 

det verkligen mycket om kulturgränser och så. I och med att alla kan kommentera och 

man kan se människors åsikter vilket gör att man ser vad folk reagerar på, vad dom 

tänker på, vad det är som är stötande eller så här. Då kan jag tycka att jag blir 

förvånad ibland att folk kan reagera på saker jag själv aldrig ens tänkt på.  

Erik poängterar att insynen i andra kulturer samt relationen till dessa helt och hållet 

beror på hur man använder sig av Facebook: 

"Nu följer jag Humans of New York och tycker det är intressant, men hade jag inte gjort 

det utan bara behållit kanske mina svenska vänner och bara pratat med dem, då hade 

jag inte fått så stor insikt i det. Men i och med sättet jag använder Facebook på så 

tycker jag det." 

När vi talade om etnocentrism och utgick från exempelvis synen på muslimer, menade 

Erik att han paradoxalt nog fått en bättre bild av denna kultur på grund av alla negativa 

länkar som delades i hans Facebook-flöde: 

"Väldigt sällan har de framställts positivt och jag tror det har mycket med att jag har 

många amerikanska vänner på Facebook. Det har varit väldigt mycket skämt och man 
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ser hatgrupper mot muslimer och allt sådant [...] framställningen av gruppen är som 

allt annat på Facebook väldigt lättuggad och generaliserande. Jag har då insett att det 

är den här bilden som vi i västvärlden har på den här gruppen, och det stämmer inte, 

det kan inte stämma. För här, som med allt annat tar man en väldigt liten portion eller 

liten del av en kultur och presenterar denna på ett väldigt komprimerat och lättuggat 

sätt, och det kunde jag få via Facebook, just den här inramningen av den kulturen 

kände jag inte kunde stämma. På det sättet fick det mig att ta några steg bakåt för att få 

en egen uppfattning istället för den som presenterades på Facebook." 

Erik menar att Facebook kan bidra till en ökad förståelse och insyn i andra kulturer 

genom den ständiga delningen som följer med användandet av Facebook: 

"[...] det finns väldigt mycket influenser och budskap ifrån andra kulturer, och kulturer 

som inte bara handlar om nationalitet utan även subgrupper som jag själv inte kan 

relatera till eller förstå överhuvudtaget. Någon som lägger upp eller länkar till en blogg 

som handlar om någonting jag absolut inte har en aning om. Då kan man ofta bli 

påmind om vilken liten kultur man själv lever i, som jag kanske då själv också valt att 

leva i."  

Erik menar att Facebook har en del i att han fått upp ögonen för andra kulturer men att 

det samtidigt inte är hela sanningen, dessutom påverkar man själv denna faktor enligt 

Erik: 

"Jag vet inte om det är Facebook som har fått mig att få upp ögonen för andra kulturer 

men absolut till viss del [...] Det är som på stan då man får influenser och ser andra 

trots att man inte känner sig hemma i vissa kulturer. Men på Facebook kontrollerar 

man själv vad man vill ta del av."  

Kontextuellpåverkan i form av Facebook: 

Gällande den potentiella amerikaniseringen genom Facebooks rötter i USA, anser inte 

Erik att detta påverkar kommunikationen alls; "Det hade lika bra kunnat vara från Kina 

men med en engelsk användarbas, jag tror inte mediet i sig som amerikanskt spelar 

någon roll faktiskt, det tror jag inte."  

När det gäller interkulturell kommunikation på Facebook lyfter Erik fram den 

individuella kulturen som viktigare än kontexten i form av Facebook: 

"I och med att vi inte använder det (Facebook) så aktivt så gör det nog inte det [...] på 

senare år har det mest använts för universitetsstudierna men då har man ju rört sig 

inom studentkulturen [...]"  

Språk: 
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Anser sig själv vara duktig på språk och är tvåspråkig då han kan engelska väldigt bra 

samt talar och skriver svenska flytande. Erik anser att det är en stor fördel att vara 

tvåspråkig vid interkulturell kommunikation.  

Synen på Facebook: 

Erik menar att Facebook idag utgör en egen kultur men att det samtidigt finns flera 

subkulturer som man bör förhålla sig till: 

"[...] det används av så många nu att man måste inse att det finns subkulturer inom 

Facebook också. Vill man då lägga upp politiska åsikter, vänd dig då till en politisk 

grupp, lägg inte upp det så alla kan se. Det är samma princip som att jag inte ställer 

mig här på stortorget och skriker "SD är dumma i huvudet" just för att det är en allmän 

plats." 

Intervjuperson Emir: 

Studerar kommunikation vid Linnéuniversitet. Använder Facebook ungefär en gång i 

veckan sedan fyra år tillbaka och har i huvudsak använt detta sociala medie för att hålla 

kontakten med nära bekanta och vänner. 

Globaliseringsprocessen: 

När vi började tala om globaliseringsprocessen och Facebook som en del av denna, 

menade Emir att det är en självklarhet att kulturer närmar sig varandra och att världen 

blir mindre: 

"Ja det skulle jag definitivt säga, för att jag känner många som har kontakter med 

exempelvis sina flickvänner respektive pojkvänner utanför Sverige, att man då har 

förhållandet på distans men ändå kan kommunicera i real-tid genom att titta på 

varandras bilder, klicka på "like" och hålla kontakten via Facebook."  

Kulturpåverkan: 

Vad gäller Facebooks eventuella inflytande på hans anammande av den japanska 

kulturen var han tveksam: 

"Det är snarare att i vissa fall slår jag på vissa kulturella identiteter som då en japansk 

identitet om jag talar med japaner. Däremot om jag fysiskt träffar på japaner som när 

jag studerade där så tror jag att jag influeras." 

Kulturidentitet: 

Vi diskuterade även kultur och vad gäller Emirs kulturidentitet beskrev han denna enligt 

följande: 
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"Då skulle jag säga att jag är svensk. Mångkulturell men med en svensk kärna. Jag 

skulle se mig som lite multikulturell då jag har en invandrarbakgrund men är uppväxt i 

Sverige så jag har anammat två olika kulturer under min uppväxt.  

Emir ansåg att kulturidentitet är någonting som varierar beroende på kontext: 

"Jag skulle säga att jag i vissa sammanhang bär en viss kulturell identitet men att jag i 

andra sammanhang bär en annan kulturell identitet. Jag har den kompetensen att jag 

kan använda olika kulturella identiteter beroende på plats jag befinner mig och kontext. 

Befinner jag mig hemma med familjen eller ute i samhället sådant påverkar min 

identitet och hur jag framställer den." 

Efter att ha varit utbytesstudent i Japan skedde en tydlig anpassning menade Emir som 

ansåg att han efter sin erfarenhet fått en ytterligare kulturidentitet, en japansk sådan: 

"Jag bodde ju i Japan ett tag och har anpassat mig väldigt snabbt så jag är väl lite av 

en japan när jag kommunicerar med dem. För i det landet är dom väldigt strikta med 

att hålla sig till normen och allt är väldigt kollektivistiskt. Kommunicerar jag med 

japaner har jag en mer japansk sida, kommunicerar jag med svenskar har jag en lite 

öppnare kommunikation." 

Interkulturell kommunikation på Facebook:  

Angående interkulturell kommunikation är intervjupersonen generellt positiv men tror 

att intresset växt fram framförallt genom universitetsstudierna, snarare än via sociala 

medier som Facebook: 

"Nja, jag tror den största delen av mitt intresse för interkulturell kommunikation kom i 

samband med mina studier [...] Världen blir ju mer och mer mångkulturell vilket gör att 

interkulturell kompetens blir allt viktigare. Själv anser jag att det är intressant och 

roligt med interkulturell kommunikation." 

Vi pratade även om interkulturell kommunikation om man försökte bortse från 

begreppet nationalkultur och hamnade då i diskussionen om en muslimsk vän till 

honom. Intervjupersonen kom dock att konstatera att deras gemensamma 

vänskapskultur vägde starkare än hennes religion: 

"Jag skulle säga att till en början påverkar kultur men sedan hamnar man i en 

gemensam vänskapskultur som då blir den dominanta kulturen i kommunikationen. 

Däremot påverkar bådas kultur vänskapskulturen." 

Relation till andra kulturer: 

Intervjupersonen visade sig vara väldigt medveten om kulturella skillnader: 
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"Jag har märkt att det exempelvis finns etnocentriska drag hos många individer, något 

som blir tydligt vid interkulturell kommunikation. Jag ser mig inte själv som särskilt 

etnocentrisk och det gör att jag är mer öppen för andra kulturer och kan anpassa mig 

till situationer som kanske verkar främmande. Om till exempel man i någon situation 

uppfattar något utifrån sin egen kultur som förolämpande eller konstigt måste den 

andra personen inte ha menat något negativt, det kan just vara kulturella skillnader så 

jag försöker se hela kontexten innan jag dömer en person i ett interkulturellt möte. Jag 

kan ofta analysera och se och därefter förstå den andra personer utifrån dennes kultur 

och då förstå hur de resonerar [...]" 

Kontextuellpåverkan genom Facebook: 

När vi talade om kontextuell inverkan på kommunikation med andra kulturer genom 

Facebook fanns en viss tveksamhet hos intervjupersonen, innan han plötsligt verkade 

helt säker på sin sak: 

"Ja på flera sätt skulle jag kunna säga för att på Facebook använder jag t.ex. smileys 

och olika tecken, det ger ju en annan bild än om jag skulle träffa någon fysiskt. En 

annan sak är att man ser ju inte mina kroppsrörelser utan bara det jag skriver och det 

är ju någonting som påverkar kommunikationen en hel del." 

Eftersom att intervjupersonen talar flera språk, bland annat japanska, hamnade vi i en 

diskussion om språkets inverkan vid kommunikation på Facebook: 

"Om man skriver på japanska använder man sig av det japanska kommunikationssättet, 

något som inte är på samma sätt i engelskan. Jag använder kanske mer fraser som inte 

har någon betydelse men som har betydelse för det japanska sättet att kommunicera 

[...] det är stor skillnad att använda japanska jämfört med svenska och en mindre 

skillnad mellan att använda engelska jämfört med svenska [...]det beror på att talesätt 

och talspråk skiljer sig och att hierarkin skiljer sig i Japan vilket påverkar 

kommunikationen. Hur man talar till någon som är äldre eller yngre skiljer sig drastiskt 

i Japan, sådana markörer [...]." 

Trots att Facebook är amerikanskt ansåg sig inte Emir själv ha påverkats nämnvärt av 

sitt användande; "Det skulle jag inte säga utan OM jag skulle säga att jag blir 

amerikaniserad, är det snarare av Hollywood och inte så mycket av Facebook."  

Vi kom fram till att nationalkultur för Emir blir viktigare än Facebook-kulturen i en 

kommunikationssituation: 
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"Jag skulle säga att det är båda och men lite mer åt det japanska hållet för att 

Facebook innebär att jag kan göra t.ex. smileys men mina uttrycksätt och så är snarare 

japanska kommunikationsmönster."  

Språk: 

I huvudsak kommunicerar Emir på japanska eller engelska vilket delvis beror på hans 

utlandsstudier i Japan och ett stort personligt intresse för den japanska kulturen. 

Emir visade sig språkligt begåvad då han behärskade fyra språk:  

"Jag talar kinesiska, svenska, engelska och japanska." 

Synen på Facebook: 

Hade inga tankar kring mediumet. 

Intervjuperson Sara: 

Studerar ekonomi vid Stockholms universitet. Har använt Facebook sedan hon 

studerade i USA 2006/2007. Hon ser sig själv som halvaktiv när det kommer till 

användandet och använder Facebook främst för att chatta med vänner eller för att nå ut 

till särskilda intressegrupper:  

"Oftast är det med mina nuvarande vänner, andra gånger är det om man som jag då är 

intresserad av ekologiska varor eller också bor i Stockholm så kanske man går med i en 

grupp eller så."   

Globaliseringsprocessen: 

Sara anser att världen har krympt genom globaliseringen, där Facebook spelar en 

nyckelroll: 

"[...] Världen har krympt just i och med internet och sociala medier som inte fanns 

tidigare där Facebook är en jättestor aktör, sen finns instagram och sånt men Facebook 

känns som dominerande antagligen då man kan göra så många olika saker på 

Facebook. Jag tycker att det är positivt [...]" 

Kulturpåverkan: 

Vad gäller kulturell påverkan genom Facebook tror Sara att den är relativt liten vid 

interkulturell kommunikation åtminstone jämfört med fysiska möten och interaktion 

därigenom: 

"Det är väl mer i så fall för att man redan närmat sig eftersom man varit där (i USA) 

och då är det den närvaron som påverkar mer än Facebook, man har alltså redan ett 

förhållande med dem personerna och jag tror det är den interaktionen som kanske 

påverkar kulturellt. [...] Jag pratar inte med så många nya människor, mest med 

studenter så jag tror det är mer studentkultur även om jag då pratar med 
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utbytesstudenter från t.ex. Kina och Frankrike eller då USA. Jag har inte tänkt på det så 

men absolut, man känner av tonen och så i samtalet med exempelvis amerikanerna, så 

det är på det sättet att man kanske närmar sig andra kulturer." 

Vi talade sedan med intervjupersonen om hon trodde Facebook haft en inverkan över tid 

på henne eller om hon upplevt en kulturkrock i och med användandet av Facebook: 

"Om jag nu ska gå tillbaka till att Facebook är amerikanskt och jag skaffade det i 

samband med att jag var i USA då har jag ju redan där haft den kulturkrocken och 

Facebook har sedan blivit ett självklart inslag för mig i min vardag. " 

Vi talade sedan om hur hon uppfattade interkulturella möten på Facebook och påverkan 

av den egna kulturidentiteten: 

"Jag känner mig nog mer internationell konstigt nog, jag vet inte varför jag säger det 

nu men det kanske är för att man känner sig närmare människor än vad man faktiskt 

egentligen är, vilket speglar sig inte minst när någon fyller år och då man skriver 

grattis till någon man egentligen inte känner [...] Jo men jag tror nog jag blir mer 

global även om det beror på hur ens flöde ser ut. I mitt fall tror jag samtidigt att mina 

fördomar besannas genom Facebook." 

Kulturidentitet: 

Vi började fråga intervjupersonen om dennes kulturidentitet vilket per automatik ledde 

samtalet till nationalkultur och nationalism: 

"Vad är kultur för mig? Jag vet inte, jag vill ju komma in på att det är nationalitet ändå 

på något sätt [...] Jag skulle säga svensk även om jag i själva verket inte är ett dugg 

svensk. Jag ser mig ändå som det, jag är inte född här utan jag är född i Norge men jag 

har bott här större delen av mitt liv [...] Jag ser mig bara som en vanlig tjej, inget 

speciellt utan bara... inte medelsvensson men inte så mycket avvikande bortsett från 

möjligtvis mitt hår, men det har inget med kultur att göra utan är utseendemässigt." 

Diskussionen om kultur och nationalism ledde till klass och frågan om hur 

intervjupersonen såg på det: 

"[...] Människor som har det lite bättre än min familj som är en vanlig familj eller... 

låginkomstfamilj. Man märker att de är mer beresta, har ett annat sätt att tala, mer 

pålästa och belästa.  Ser på världen annorlunda, där de verkar ha en annan livsstil." 

Interkulturell kommunikation på Facebook: 

Hon har en stor erfarenhet av interkulturell kommunikation - som hon kopplar främst 

till nationalkultur - genom Facebook; "Dels är det kursmedlemmar på universitetet som 
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varit utbytesstudenter, sedan är det mina vänner i USA och sedan är det nya vänner i 

Sverige som kommer från andra länder." 

Angående interkulturell kommunikation på Facebook gav intervjupersonen sin bild av 

hur den ser ut i hennes fall: 

"Visst man kan väl få någon kommentar eller så, amerikanerna är mer närvarande med 

profilbilder eller statusuppdateringar mer generellt. Med utbytesstudenterna är det 

mycket kommunikation med bilder och feedback med bilder men den kommunikationen 

är mer blandad." 

Intervjupersonen fick avslutningsvis frågan om hur hon ser på kommunikation på 

Facebook och svarade att hon upplevde den som enkel: 

"Det är enkelt men det är nog själva mediet eller plattformen som är utformad på det 

sättet. Sedan är det ju kanske också så att mitt internationella språk är engelska och nu 

är det en fördel då när de flesta andra också talar det. Men det beror på vem jag talar 

med, amerikanerna då vet man väl att man är i underkant och även med engelskmännen 

men andra människor som inte har engelska som modersmål då har man nog lite av ett 

överläge." 

Relation till andra kulturer: 

Hon berättar att hon har släkt i Norge men känner inte av en kulturell påverkan genom 

kommunikationen med dem. Vad gäller Facebooks potentiella påverkan av den egna 

synen på kulturer medgav intervjupersonen att det finns en faktor även om den må vara 

liten: 

"På senare tid har jag fått fler internationella vänner så på det sättet får man väl en 

inblick i andra kulturer och det öppnar upp mer. Sedan beror det ju dock på vilka man 

väljer att ha kommunikation och interagera med längre fram. Sedan är det ju en 

amerikansk sida så man kanske går mer mot en etnocentrism just för att hela företaget 

är amerikanskt och att det kulturellt då påverkar en. Nu kanske jag motsäger mig själv 

här då men det känns så självklart att alla liksom ska ha Facebook så det känns mer 

internationellt än amerikanskt. Det känns som att hela världen är amerikaniserad men 

att vi samtidigt går ifrån det, men jag vet inte varför, det är oklart." 

Vi talade sedan om den egna synen på andra kulturer och etnocentrism som begrepp: 

"Ah nej men jag motsätter mig inte andra kulturer men jag föredrar ju vissa över andra, 

det kanske är etnocentrisk men exempelvis att jag drar mig för många muslimska länder 

som jag kanske stereotypt och då felaktigt tror att de har en skev kvinnosyn. Men jag är 

öppen för att försöka och tycker det är roligt att kommunicera med andra kulturer." 
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Vi fortsatte med att fråga om eventuella fördomar gentemot andra kulturer och hur 

Facebook hade påverkat henne: 

"Jag hade förutfattade meningar redan innan jag åkte dit (Kansas) men man kan säga 

att mina fördomar besannas mer i och med kontakten med dem på Facebook. 

Förhoppningsvis påverkas jag på ett positivt sätt av Facebook, att man blir öppen för 

andra kulturer. Men det ligger på informationsflödet också, att man blir mer 

intresserad av vissa kulturer eller så än andra. Jo men absolut, positivt tror jag. I den 

bemärkelsen att jag blir mer nyfiken på vissa kulturer än andra, sedan är det mesta 

också ett knapptryck bort, därmed också kulturen." 

Kontextuell påverkan genom Facebook: 

Uppfattade inte en sådan. 

Språk: 

Behärskar engelska och svenska och kan några fraser på norska. Hon anser dock att hon 

hamnar i ett underläge när hon kommunicerar med amerikaner på engelska.  

Synen på Facebook: 

Intervjupersonen menar att Facebook främst innebär en ytligare kommunikation som att 

planera in tid och plats för att träffa någon: 

" Sedan beror det ju på individen men man har kanske inte lika djupa samtal utan det 

handlar mer om att man kanske ska sammanstråla och då träffas när man 

kommunicerar på Facebook med dem." 

När vi försökte återkoppla diskussionen till Facebook kom vi in på kulturskillnader som 

intervjupersonen själv upplevde: 

"[...] det finns mycket att läsa in i profilbilder tycker jag. Annan information som 

"vilken stad kommer personen ifrån", "vilken skola har dom gott på", bara en sådan 

information kan ju ge mycket information om kulturen och om hur människor kan vara."  

Angående om Facebook ökar hennes interkulturella kompetens kom vi fram till att det 

berodde i stor utsträckning på hur man väljer att använda sociala medier som verktyg 

för interkulturell kommunikation: 

"Jag tror att den ökar min interkulturella kompetens bara den finns där som ett verktyg 

men det beror ju på hur man använder det också, hur aktiv man är. [...] Loggar man 

inte in på Facebook spelar det ju ingen roll att det finns där, man får ju ingenting 

automatiskt utan man måste göra någonting för att det skall hända någonting. Sedan 

påverkar ju då sekretessinställningar, vilka vänner jag har, med ett större globalt 

nätverk får jag ju en större interkulturell tillströmning till mitt konto, och det är väl 
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positivt antar jag? Sedan får man ju vara lite kritisk beroende på vilka vänner man har 

etc. vilken information man granskar, är det ett nyhetsflöde eller bilder eller vad det nu 

är." 

Intervjuperson Karin 

Studerar statsplanering vid Lunds universitet. Har använt Facebook sedan 2007 och 

använder det idag främst för att chatta med vänner.  

Globaliseringsprocessen: 

Karin upplever att Facebook har en tydlig roll i globaliseringsprocessen men att det 

snarare är indirekt som detta sociala medium bidrar till interkulturell kommunikation: 

"Jag tycker väl att Facebook inte är ett sätt att hitta andra kulturer, utan mer för att 

hålla kontakt med andra kulturer genom personer du har träffat fysiskt [...]" 

Karin menar att Facebook för henne mer är ett verktyg än en kultur men att 

globaliseringen sätter sin prägel vilket påverkar verktyget: 

"För mig är det mer av ett verktyg där jag själv kan välja hur aktiv jag vill vara och hur 

jag vill använda det. Men det är ju en kultur på så sätt att det är en del av dom virtuella 

verktygen som i sig är en del av globaliseringen där allting kommer närmre. Distans 

har ingen betydelse, särskilt inte i den virtuella världen. Så att rum och tid betyder ju 

ingenting när du är inne på Facebook till exempel." 

Facebook som en del av globaliseringsprocessen: 

"Det påverkar mig på det sättet att jag enkelt kan hålla kontakt med andra kulturer och 

vänner från andra länder och det är lite det som är syftet. Att man kan hålla kontakt 

med dels nära vänner och familj men också med exempelvis vänner som bor i 

Australien." 

Kulturpåverkan: 

Karin upplever inte att hon tar del av kultur i form av språk genom Facebook, hon ansåg 

dock att en anledning är att hon själv inte använder Facebook tillräckligt mycket eller på 

ett sätt som skulle innebära språkliga influenser.  

Kulturidentitet: 

Kommunikationen skiljer sig mellan fysiska möten och den på Facebook för Karin men 

hon kan inte sätta fingret på varför det är på detta vis utöver att verbal kommunikation 

är annorlunda jämfört med skriftlig. Vi kom istället in på etnocentrism där Karin ser sig 

själv som etnocentrisk i ett visst avseende men menade att detta är naturligt: 

"Det är klart att jag utgör från mig själv och min egen kultur och hur jag är uppväxt 

och förstår världen. Men och andra sidan är jag väldigt medveten om det. Så jag tror 
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det handlar om medvetenhet men det är klart att jag måste jämföra med någonting. Om 

man åker till ett annat land har man alltid sitt eget land och sin egen kultur som 

referenspunkt [...]" 

Angående Karins personliga kulturidentitet: 

"Jag [...] kan ofta få höra att folk uppfattar mig som "icke-svensk", vilket jag tror beror 

på att folk uppfattar mig som ganska öppen [...] Just att jag har lätt att prata med 

människor jag inte känner och tycker det är kul." 

Vi ställde en följdfråga i fall hon upplever detta även i en Facebook-kontext. 

"Nej det är inte så att jag bara friend-requestar random personer, det hade varit 

konstigt [...] Jag tar hellre och lägger min energi på folk jag faktiskt känner på 

Facebook, där det mer är ett bra verktyg för att hålla kontakten med dom man redan 

känner." 

Interkulturell kommunikation på Facebook: 

När vi talade om interkulturell kommunikation på Facebook exemplifierades detta så 

här: 

"Jag har en bra kompis som är från Egypten men hon bor i Sverige så vi pratar ju 

främst på svenska för att hon ska få öva. Sedan då min pojkvän som är från England 

pratar jag ju engelska med." 

Vad gäller eventuella skillnader mellan att kommunicera interkulturellt jämfört med 

människor som delar ens egen kultur: 

"Ja det är väl främst uttryckssätt. Om jag säger någonting på svenska på t.ex. slang som 

"Åh, vad fett" då vet jag ju att min vän från Egypten inte vet vad det betyder [...] Men 

man anpassar ju språket lite efter vem man pratar med." 

Vi kom gemensamt fram till att språk åtminstone i en Facebook kontext förlorar viss 

betydelse på grund av översättningsfunktionen, åtminstone när det handlar om själva 

flödet på Facebook. När det gäller språkbruk vid interkulturell kommunikation med 

vänner upplever Karin nyansskillnader från hur hon använder språket med svenska 

vänner kontra utländska: 

"Det finns nyansskillnader i hur man uttrycker sig [...] Eftersom att jag har en engelsk 

pojkvän använder jag ju mycket av hans uttryck, han är ju min engelska kanal, vilket 

också är intressant för man använder ju ofta uttryck och ord utifrån vilka man umgås 

med. " 
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Karin beskrev sin språkliga förmåga som okej men poängterade att hon inte kan något 

språk flytande utöver svenska som är hennes modersmål. Karin upplever samtidigt en 

fördel med att kunna flera språk vid möten med andra kulturer: 

"Absolut, framförallt engelskan. Sen är det klart att om jag stöter på någon från 

Spanien kanske jag passar på att försöka tala lite spanska men det blir ofta lite krystat 

men att man ändå försöker säga i alla fall någon mening." 

Relation till andra kulturer: 

Enligt Karin får man en viss insyn i andra kulturer genom Facebook men att det beror 

på ens vänskapskrets och deras vilja att dela med sig; "Alltså, då ska man ju ändå ha 

vänner på Facebook som är från andra kulturer och länder och att dessa då aktivt 

uppdaterar med status och bilder och så, både ja och nej ändå."  

Från hennes personliga liv har hon framförallt reagerat på vissa vänners politiska 

statusuppdateringar, bland annat delade hon inte sin egyptiska väns reaktion på hur SD 

tillätts annonsera i Stockholms tunnelbanor. 

Karin minns inte hur hon såg på andra kulturer innan Facebook men hon medger att 

sociala medier kan vara till stor hjälp vid interkulturell kommunikation, särskilt när det 

handlar om personer man inte har inom reseavstånd:  

"Facebook är väl som en dörr ut till andra kulturer kan man säga. Innan Facebook 

fanns var det ju ganska svårt att hålla kontakten med andra på ett lika fritt och enkelt 

sätt. Det beror ju lite på hur gammal man var när Facebook kom men våran generation 

är ju inte uppväxt med Facebook, det kom ju liksom när jag var 17/18 år och då hade 

man inte hunnit resa så mycket eller träffa så många olika kulturer." 

Karin tycker att man får en inblick i andra kulturer genom vad kontakter delar på 

Facebook, hon är också väldigt positiv till översättningsfunktionen som finns på 

Facebook: 

"Att folk då från andra länder kanske delar eller lägger upp bilder på saker som dom 

gör eller tycker är viktigt. Någonting som jag tycker är kul är funktionen att man kan 

översätta det som andra skriver på sitt egna språk, är man då nyfiken kan man ju ta 

reda på det även om man inte kan språket, det är ganska kul om man vill och orkar." 

Facebooks påverkan på Karins syn på andra kulturer: 

"Nej alltså man får ju en insyn kanske, men det beror ju på... alla kulturer kanske inte 

delar så mycket på Facebook. Det beror på vilken kultur man tillhör och det är väl mest 

västvärlden som är mest aktiv på Facebook så då får man ju fråga sig vilka kulturer det 

faktiskt är man har tillträde till." 
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Kontextuell påverkan genom Facebook: 

Av Facebooks kulturella inverkan har inte Karin någon direkt uppfattning men hon 

tycker att det är ett väldigt bra redskap för att hålla kontakten med framförallt vänner 

ifrån andra länder: 

"Facebook underlättar ju kommunikation med personer man har träffat i andra länder 

så Facebook som ett verktyg gör det lättare att underhålla det engelska språket. Men 

jag skulle inte säga att jag blivit mer liberal eller individualistisk." 

Språk: 

Kan engelska och svenska men kommunicerar nästan enbart på engelska vid 

interkulturella situationer. Hon poängterar dock att språk är en färskvara och att hon får 

mycket influenser av sin engelska pojkvän: 

"Jag kanske använder uttryck som jag hör eller ser och sedan använder i några dagar 

eller någonting. Eftersom att jag har en engelsk pojkvän använder jag ju mycket av 

hans uttryck, han är ju min engelska kanal, vilket också är intressant för man använder 

ju ofta uttryck och ord utifrån vilka man umgås med. " 

Synen på Facebook: 

Vad gäller anpassning till roller vid kommunikation på Facebook: 

"Alltså det beror ju på hur pass bra man känner den man pratar med och vilken relation 

man har till den man pratar med. Om jag skulle prata med till exempel min chef skulle 

jag kanske tänka mer på hur man använder uttryck och språk [...] skulle man kanske ta 

kontakt med någon man aldrig pratat med eller fråga någonting [...] då hade jag kanske 

använt en formell ton för att jag inte känner personen." 

Intervjuperson Peter 

Studerar teknisk fysik vid Linköpings universitet. Har använt Facebook till och från 

sedan 2010, på grund av hans ideella arbete inom studentlivet idag kommunicerar han 

dagligen via Facebook. 

Globaliseringen: 

Peter är positiv gällande globaliseringen men är orolig för den lättåtkomliga 

informationen: 

" Skrämmande då folk i någon mån ger bort delar av sitt privatliv i olika utsträckning. 

Jag tror dock man kan få en mer öppen värld, negativt är att ett totalitärt samhälle 

riskerar att utvecklas då allt fler människor är så öppna, samtidigt som man enklare 

kan övervaka informationen." 

Personligen försöker han att tänka på vilken information han delar med sig av: 
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"Man kan se att jag pluggar [...] men jag lägger inte ut mycket privat, jag tycker det är 

olämpligt." 

Han tycker sig se en trend av ett stort bekräftelsebehov hos människor: 

"Folk som lägger ut alla smådetaljer om sina förhållanden, vad de äter för måltider [...] 

Jag må ha fel men det känns som att många har ett bekräftelsebehov som är väldigt 

stort och även om man erbjuds en bekvämlighet i att kunna kommunicera om allt på 

Facebook, är det inte alltid bra." 

Peter anser också att Facebooks påverkan på hans kulturidentitet genom globaliseringen 

är marginell samtidigt som han tror massanvändningen av mediet påverkar 

kulturskillnader: 

"Genom globaliseringen och internet - som Facebook är en del av - påverkas man, just 

att det går att streama tv-serier, recensioner, åsikter från andra länder och sådant. Nu 

svamlar jag, men ja, som förmedlare av information påverkas man genom Facebook 

men inte i övrigt. Man ges ett kommunikationsmedium som i stort sett alla brukar, jag 

tror att det är vad som leder till kulturella skillnader om något." 

Kulturpåverkan: 

Vad gäller kulturell påverkan och kulturellt närmande av kulturer genom Facebook 

anser Peter att det kanske finns en sådan påverkan; "I viss grad gör kulturell exponering 

att man till viss del anammar dem (andra kulturer), i alla fall reflekterar över dem." 

Vad gäller Facebooks roll i ett kulturellt närmande till andra tror Peter att det delvis kan 

vara fallet; "Det är möjligt, just att man kanske får upp ögonen för en viss musik, till 

exempel spansk eller fransk [...] jag känner inte att jag närmar mig andra kulturer men 

omedvetet tror jag att man närmar sig genom underhållningsbranschen och internet 

samt att man då via Facebook tar del av politiska åsikter och sånt." 

Kulturidentitet: 

Peter beskriver sin kulturidentitet utifrån nationsgränser och utbildning men lyfter också 

frågan om brist på kulturell mångfald i hans eget umgänge: 

"[...]  jag identifierar mig som svensk, jag är en person som ser väldigt högt till bildning 

och utbildning [...] Jag umgås främst med vänner som delar mina grundvärderingar 

och sådant och då kanske man blir lite kulturellt blind för att man snarare håller med 

sina vänner, men så är det i alla fall.  

Interkulturell kommunikation på Facebook: 

Peter har haft en hel del interkulturell kommunikation på Facebook, främst med 

utbytesstudenter: 
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"Jag skulle säga att jag ändå har haft ganska mycket, tidigare var det mycket kontakt 

med främst utbytesstudenter. Jag tror det blir svårare att finna interkulturell 

kommunikation bland andra svenskar, det är svårare att finna en distinktion där men 

med utbytesstudenter har jag absolut haft interkulturell kommunikation." 

Peter upplever en skillnad mellan att kommunicera med människor som delar hans 

kultur och språk jämfört med de som inte gör det: 

"Ja alltså det blir ju lite speciellt i och med att jag behärskar inte deras språk till fullo, 

medan dom inte behärskar mitt språk överhuvudtaget. I det här fallet har det varit 

framförallt spanska, där kommunikation i huvudsak har skett på engelska, något som 

begränsar dom en aning kanske mer än mig då deras engelska kunskaper kanske inte är 

lika goda." 

Generellt anser Peter att hans engelskakunskaper är till hans fördel vid interkulturell 

kommunikation: 

"Ja rent generellt så säger jag det. Du får hitta källor till den här statistiken men rent 

generellt tror jag att svenskar är väl de som talar bäst engelska som inte har det som 

modersmål utöver nederländerna." 

Peter anser inte att kommunikationen på Facebook påverkas av kulturell tillhörighet: 

"För mig personligen gör den inte det men [...] det handlar ju också om i vilket forum 

man talar. Jag tror man anpassar sig om man hade talat om djupare frågor och inte 

ytliga som "hej vad har du för dig, är det fest?"" 

Peter anser att hans egen interkulturella kommunikation på Facebook idag är väldigt 

ytlig: 

"[...] just nu sker den mesta av min kommunikation med människor som delar min 

kultur på grund av mitt engagemang i studentföreningen. Den kommunikation som skett 

interkulturellt har annars varit väldigt ytlig och mer handlat om hur man mår och vad 

man gör och så där. 

Relation till andra kulturer: 

Peter har en större förståelse för andra kulturer sedan han började använda Facebook: 

"Jag skulle nog vilja säga mer öppen, i alla fall att man vid kontakt med andra kulturer 

tvingas tänka till, sedan om jag inte håller med dem om särskilt mycket kanske men just 

att man förstår skillnaderna tror jag är viktigt." 

Han är tudelad angående huruvida Facebook motverkar stereotypa föreställningar av 

andra kulturer: 
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"Det är nog lite både och, samtidigt finns det stereotyper som infrias medan det är 

människor som syns som går emot stereotypa bilder. Jag tror att det motverkas just 

genom att man ser hur det finns människor som inte passar in i stereotypa bilderna av 

vissa kulturer [...]" 

Peter är dock generellt positiv till andra kulturer och lyfter fram sina spanska 

bekantskaper: 

"Jag tycker det är väldigt kul att träffa och lära känna nya kulturer. I alla fall det 

spanjorer som jag träffat har varit väldigt kul, för de har varit väldigt öppna och ville 

hitta på saker vilket var jätteroligt.  

Peter menar att hans syn på andra kulturer delvis förändrats genom Facebook som han 

samtidigt inte vill ge hela äran för denna förändring: 

"Kanske bitvis men jag tror det har mest att göra med just vilka människor man kommer 

i kontakt med, mer än Facebook självt [...]" 

I viss utsträckning anser Peter att han får en insyn i andra kulturer genom Facebook: 

"[...] kanske framförallt i den meningen att man kan se politiska diskussioner i de olika 

länderna, framförallt i de engelskspråkiga länderna där jag på grund av min egna 

språkförmåga kan sätta mig in i debatter som jag ser och då märker man tydliga 

skillnader värderingsmässigt mellan USA, Australien och England [...]" 

Peter menar att detaljnivån av insynen i andra kulturer beror på tiden man lägger ner: 

"Jag tror att beroende på tiden man lägger ner kan man få en god insyn. Om man går 

till de större hemsidorna eller så blir det rätt ytligt skulle jag säga men om man faktiskt 

kommer ner och lyckas få "folkets" syn på det hela genom exempelvis Facebook, då kan 

man nog få en bredare bild av folks egna syn på kultur och samhälle." 

Genom sitt användande av Facebook har Peter dock fått vissa fördomar besannade: 

"Stereotypa uppfattningar kanske besannas men framförallt uppfattar man ju att vissa 

faktiskt har dessa stereotypa tankar vilket får en att haja till och fundera. Det kan vara 

politiskt, religiöst eller någonting av den karaktären." 

Kontextuell påverkan genom Facebook: 

Peter har inte upplevt en interkulturell påverkan genom Facebook: 

"För mig har det väl mest handlat om människor som människor, men genom en kontakt 

i den fysiska världen har jag fått en påverkan genom spanska kontra svenska middagar 

som vi då hade under en period, det var trevligt." 

Peter menar dock att den eventuella påverkningsfaktorn kan komma att begränsas av 

hans egna användande. Han tror inte att man blir amerikaniserad - åtminstone inte direkt 
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- genom användningen av Facebook, däremot finns klara skillnader mellan att interagera 

online jämfört med utanför internet menar han: 

"[...] generellt sätt är det ju möjligt att man omedvetet kanske tar till sig olika 

värderingar genom exempelvis Facebook. Men jag känner mig inte mer amerikansk, 

samtidigt är det ju möjligt att Facebook-kulturen består delvis av amerikansk kultur 

som jag bara inte tänker på [...] Jag tror samtidigt att man bygger upp en kultur genom 

all interaktion på en sådan hemsida, även om den kanske var amerikansk från 

grunden." 

Peter anser inte att kontexten i form av Facebook påverkar hans interkulturella 

kommunikation: 

"Ofta talar jag på Facebook med människor jag redan känner i verkliga livet men hade 

jag inte gjort det skulle det nog vara annorlunda, just för att man kan gömma sig bakom 

Facebook och internet i allmänhet." 

Språk: 

Talar svenska, engelska och lite spanska även om denna är sämre än vad den borde vara 

menar han. Han kommunicerar huvudsakligen på engelska vid interkulturella 

interaktioner och menar att man märker av att folk från andra länder är sämre än 

svenskar på engelska: 

"Du får hitta källor till den här statistiken men rent generellt tror jag att svenskar är väl 

de som talar bäst engelska som inte har det som modersmål utöver nederländerna tror 

jag. Detta märks tycker jag i större sammanhang då man träffar länder som kanske har 

en mer nationalistisk syn, som Spanien som verkar vara lite mer värnande av det egna 

språket och kulturen." 

Synen på Facebook: 

Peter minns ingen anpassningsperiod eller kulturkrock när han först började använda 

Facebook: 

"Sådana frågor är svåra då det var 4-5 år sedan jag började använda Facebook, men 

nej inte medvetet skulle jag inte säga att jag upplevde en anpassning. Men på något sätt 

kanske man anpassade sig på grund av flera olika kulturella aktörer där." 

Peter anser att Facebook kan fungera som en motivationsfaktor vid språkinlärning: 

"Det är väl spanska någon gång ibland jag kan få användning av, det tycker jag är kul 

just att man kan få in en förståelse för mindre stycken och då sporras till att lära sig 

mer, för min spanska är alldeles för dålig sett till hur länge jag läst det. Man kan ju bli 

motiverad på det sättet." 
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Facebook som ett medel för kommunikation eller en inkörsport till andra kulturer? 

"Både och just att det är ett medel för kommunikation gör att det blir en inkörsport till 

andra kulturer, jag tycker inte att de utesluter varandra." 

Intervjuperson Anna 

Nyexaminerad journaliststudent vid Stockholms universitet som idag bor i New York. 

Har haft Facebook sedan 8 år tillbaka och använder det främst för att hålla kontakten 

med vänner men också för att bygga kontakter. 

Globaliseringsprocessen: 

Anna anser att globaliseringen i form av IKT som Facebook har haft en inverkan på 

hennes kulturuppfattning och hon är bara positiv till detta: 

 "[...] det känns verkligen som att Facebook har gjort världen mindre, [...] just att jag 

kan skriva till någon i Thailand och få svar inom 5 minuter och jag har koll på vad som 

händer där. Det känns som att man verkligen är närmare världen, jag tycker 

personligen att det är positivt." 

Kulturpåverkan: 

Angående kulturell påverkan på den individuella kulturidentiteten tror Anna att det 

snarare är fysiska resor snarare än digitala medier som påverkat henne: 

"Jag vet inte, det som jag har snappat upp är väl mer att jag varit på dom ställena, jag 

har till exempel inga Facebook-kompisar i länder där jag aldrig varit." 

Anna ställer sig samtidigt öppen till mindre förändringar av sin kulturidentitet om någon 

via Facebook hade rekommenderat någon musiker, matkultur eller liknande. 

Kulturidentitet: 

När Anna skulle beskriva sin kulturidentitet lyfte hon fram betydelsen av att ha rest runt 

i världen och att detta har givit henne en större acceptans för kulturella olikheter, 

samtidigt medgav hon att det var väldigt svårt att försöka konkretisera sin kultur: 

"[...] öppen, ganska global, jag skulle säga att min personliga kultur kanske är mycket 

mer öppen och liberal för att jag har varit på ganska många ställen i världen [...] Men 

ja det är ett svårt ord [...]" 

Anna gjorde ännu ett försök till att beskriva sin kulturidentitet och kom återigen fram 

till vikten av kulturell mångfald: 

"Gud va svårt [...]jag har en väldigt svensk uppfostran och tycker det är viktigt att vara 

artig, medmänsklig och punktlig. Samtidigt [...] som att jag tycker det är viktigt att man 

är den man är och att alla ska ha rätt att få vara den som dom är [...] Jag tycker det är 

viktigt att människor från olika kulturer interagerar för att se andras synsätt på saker 
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och liksom inte bara över nationsgränser utan ålder, kön och religion, sexuell läggning 

[...]" 

Trots sin erfarenhet av flera olika kulturer, tror inte Anna att språket påverkat hennes 

identitet: 

"[...]  jag känner ju att jag är samma person oavsett vilket språk jag pratar, nu när jag 

pratat engelska ett tag så tänker jag och drömmer jag på engelska men jag är 

fortfarande jag och språk är bara ett sätt att kommunicera tycker jag [...]" 

Anna upplever tydliga skillnader mellan Stockholm och New York men på Facebook 

råder enligt henne snarare en gemenskap och en delad kultur: 

"Jag skulle nog säga att det mer är en stor Facebook-kultur. Där känns det som att folk 

är mycket mer fria än när man går på gatan i Stockholm. Det är som att folk är rädda 

för att vara annorlunda in real life liksom men på Facebook är det ju ganska fritt känns 

det som." 

Huruvida Facebook tvingar fram en individualitet eller om folk helt enkelt är mer 

bekväma på internet vet Anna inte: 

"Det är kanske lite både och. Man är väl mer bekväm på internet eftersom man inte 

syns [...] Man kan vara lite mer anonym typ. Men det tror jag mer är internet i 

allmänhet." 

Interkulturell kommunikation på Facebook: 

Vad gäller interkulturell kommunikation på Facebook: 

"Jag har rätt så mycket erfarenhet ifrån interkulturell kommunikation med människor 

från andra länder för jag har många kontakter från Asien och USA. [...] man får ju en 

inblick i deras kultur eftersom att alla lägger upp saker från sina egna länder och sina 

egna åsikter. Man får ju också en inblick i kulturskillnader [...]" 

Anna upplever inte själv att hon kommunicerar annorlunda interkulturellt jämfört med 

de människor som hon delar kultur med, hon menar dock att hon tänker sig för en extra 

gång vid interkulturell kommunikation: 

"[...] Jag tror att det är ganska mycket samma, bara att man anpassar liksom innehållet 

men att man kommunicerar på samma sätt. Det är väl kanske att man skriver mer 

avslappnat på svenska och kommunicerar mer naturligt kanske, skriver jag till en 

amerikan kanske jag anpassar mig lite och tänker [...] "kan jag fråga det här eller är 

det oförskämt?" " 
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Annas egna språkliga förmåga beskriver hon som bra då hon utöver svenska och 

engelska även talar lite spanska och franska. Detta är någonting hon har stor nytta av vid 

interkulturell kommunikation på Facebook: 

"Ja absolut, svenska och engelska, sedan när jag var i Thailand lärde jag mig basic ord 

så även om man inte förstår allt förstår man kontexten av vad folk till exempel skriver 

om. Men engelska är det ju framförallt, definitivt." 

På frågan om hon har någon interkulturell kommunikation med andra svenskar säger 

Anna att generellt har hon inte det, sedan de flesta svenska vänner delar samma kultur 

då de kommer från en liknande bakgrund i Stockholmsområdet. Hon nämner dock ett 

par interkulturella kontakter: 

"[...] Till exempel en tjej från Skåne med invandrarbakgrund som ju är väldigt 

annorlunda från vad jag är uppväxt med, eller typ min styvfaster som jag har på 

Facebook som tillhör en helt annan åldersgrupp. Men [...] Jag lägger aldrig till någon 

som jag inte har ganska bra kontakt med i verkliga livet." 

Relation till andra kulturer: 

Anna anser att hon har en större insyn i andra kulturer sedan hon började använda 

Facebook men att hon framförallt kommit fram till insikten att vi alla är människor med 

väldigt många likheter: 

"[...] man bryr sig om samma saker, att användandet är likadant och att folk även från 

Thailand och Burma kan vara väldigt lika en själv [...] det blir liksom en mindre värld... 

jag vet inte [...]  Det är nästan som att Facebook fått en att förstå att människor är bara 

människor [...]"  

Angående huruvida Facebook skapar ett närmande till andra kulturer eller en möjlig 

inblick är Anna positiv: 

"Ja jag skulle nog säga att Facebook motverkar stereotyper, eller just jag har ju många 

olika typer av människor där som alla är väldigt olika, typ amerikaner som bor i New 

York är ofta väldigt liberala och demokratiska och fria jämfört med stereotypen av 

amerikaner som kanske bor i mitten eller söder och är helt annorlunda. Det finns ju lika 

många typer av människor här som i Sverige." 

Anna anser själv att Facebook påverkat hennes interkulturella kompetens genom att hon 

lär sig vad folk talar om och hur de talar om diverse frågor. Samtidigt hänvisar hon till 

fysiska interaktioner som det som verkligen påverkar henne: 

"[...] jag har mer koll på vad folk pratar om i olika nationaliteter och kulturer 

[...]genom att läsa mer texter och prata med folk på Facebook, så det kanske är en del i 
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det. Men det är svårt att säga just för att jag inte interagerat med folk från en viss kultur 

utan att ha varit där fysiskt." 

Kontextuell påverkan genom Facebook: 

Angående Facebooks potentiella påverkan av hennes kultur tror inte Anna att den 

existerar utan återigen pekar hon på det faktum att hon bor där just nu som en möjlig 

faktor till påverkan: 

"Nej, det är nog bara på grund av min vistelse här, eftersom att jag följer mer folk som 

är härifrån och så följer jag amerikanska medier, påverkar ju det min feed, så det är 

nog bara det." 

Språk: 

Anna talar svenska, engelska, lite spanska och lite franska, hon kan även vissa fraser på 

thai efter sin vistelse där. På Facebook är det dock engelska hon använder sig av och 

hon anser sig själv ha en god språklig förmåga. 

Synen på Facebook: 

Anna har lärt känna andra svenskar genom Facebook och upplever att det sociala mediet 

har underlättat kontakten även interkulturellt då man lättare kan nå människor man 

träffat: 

"[...] jag lärde känna andra svenskar som just kommit till New York och det var jättebra 

för vi fick kontakt och lärde känna varandra och blev snabbt nära vänner [...] Facebook 

har nog underlättat för man kan nå människor utan att röra på sig och om man reser 

och träffar någon som man tycker är trevlig och intressant, kan man lägga till dom 

[...]Det är inte samma sak om man bara byter telefonnummer med någon från Spanien 

till exempel, det är kul liksom, att man ser om dom lägger upp bilder från sitt land och 

sin kultur så jag tror att Facebook har underlättat det." 

 


