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Abstract: The purpose is to investigate the significance of 

social medias for the user group exchange students. 

But also to investigate their central information 

needs and how they reason regarding criticism of the 

sources when it comes to using social media. I used 

theories regarding information needs from different 

researchers. I also used a model concerning 

information behaviors from Wilson. I used another 

theory concerning building blocks in social media by 

Kietzmann, Hermkens, MacCarthy and Silvestre. 

The study was conducted using semi-structured 

qualitative interviews with 8 exchange students. The 

questions asked are: Which are a few exchange 

student’s central information needs and what areas 

of usage are they related to? What social medias 

does a few exchange students use and what activities 

do they usually carry out while using them? How do 

a few exchange students reason regarding criticism 

of the sources when it comes to social media use? 

My first conclusion is that social medias has a 

significance impact when it comes to providing 

exchange students with information. Exchange 

students can also use social medias to communicate 

with friends, family and relatives. My second 

conclusion is that exchange student’s information 

needs are increased. They need more information 

about news, cultural information and practical 

information. The last conclusion is that exchange 

students have good knowledge regarding criticism 

about the sources and when it comes to judging 

trustworthiness. 

Nyckelord: Sociala medier, Utbytesstudenter, Internationella 

studenter, Informationsbehov, Informationsbeteende.
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1 Inledning 

Internet fick sitt genombrott 1993 och på den tiden kunde människor 

kommunicera med varandra med hjälp av att skicka e-post men det gick även 

att bläddra mellan olika webbsidor på nätet (Nationalencyklopedin.se). 

Tillgången till Internet har gjort att vi kan kommunicera med varandra på ett 

betydligt snabbare och bekvämare sätt. I dagens samhälle är vi mer 

sammanlänkade med varandra online och med hjälp av Internet kan vi hålla oss 

informerade om olika händelser som inträffar. Den som inte sitter hemma och 

surfar kan ta mobilen med sig vilket gör att tillgången till Internet även kan 

följa med utanför hemmet. Detta förutsätter dock att vi har tillgång till antingen 

dator eller mobiltelefon med Internet. 

 

Sociala medier upptar en stor del av Internetanvändandet och har idag blivit allt 

mer populärt. Tjänsten Facebook vittnar om hur vi människor är väldigt aktiva 

i sociala medier, antalet användare av denna tjänst översteg en miljard under 

2015 (Facebook, u.å). Sociala medier underlättar det för oss att kommunicera 

med varandra oavsett geografiska begränsningar. Den som väljer att resa iväg 

hemifrån kan använda sig av sociala medier för att hålla kontakt med familj 

och vänner, det kan till exempel vara samtal via WhatsApp eller ett 

meddelande via Facebook Messenger. Förutom att sociala medier hjälper 

människor kommunicera med varandra ger det dem också tillgång till en stor 

mängd information som delas mellan användare. Denna information kan bestå 

av råd, upplysningar, fakta tillsammans med annan information. 

 

Sociala medier kan användas av människor på olika sätt i skilda sammanhang 

och för att förstå vilken betydelse sociala medier får för människor är det 

nödvändigt att studera hur människor använder sig av sociala medier inom 

ramen för ett särskilt sammanhang. I denna uppsats har jag valt att intressera 

mig för människor som väljer att resa till ett annat land för att studera. 

Eftersom sociala medier blivit allt mer populärt på Internet idag finner jag det 

intressant att undersöka vilken betydelse sociala medier har för 

utbytesstudenterna. Jag har valt att undersöka hur utbytesstudenter använder 

sig av sociala medier och hur de hanterar information därifrån under sin 

studietid. 

  



3 

 

2 Bakgrund 

I det första avsnittet beskriver jag vad användarna kan göra i sociala medier 

men jag ger också exempel på några av de sociala medier som kommer att 

beröras i denna uppsats. Sedan går jag in på utbytesstudenternas situationer för 

att i ett av bakgrundsavsnitten beskriva vanliga problem och anpassningar de 

vanligen ställs inför. Mot bakgrund av dessa går jag i ett av bakgrundsavsnitten 

in på utbytesstudenternas informationsbehov och tar upp exempel på sådant 

som ger upphov till att deras informationsbehov blir större än övriga 

studenters. Detta följs av ett tredje avsnitt där jag beskriver hur 

utbytesstudenterna kan använda sig av sociala medier för att tillgodose sina 

informationsbehov.Men jag går också in på hur utbytesstudenterna kan 

använda sig av sociala medier för att underlätta olika problem och 

anpassningar som de vanligen ställs inför. Bakgrundsavsnittet är tänkt att ge 

läsaren en introduktion till ämnet samt att belysa aspekter som motiverar 

relevansen av att genomföra en studie inom det valda ämnet. Efter detta går jag 

in på det jag tänkt undersöka inom ramen för denna uppsats.  

2.1 Sociala medier 

Kaplan och Haenlein (2010) beskriver social medier som följande:  

 
”Social Media is a group of Internet-based applications that build on the 

ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the 

creation and exchangeof User Generated Content” (Kaplan & Haenlein, 2010, 

s. 61). 

 

Detta innebär att användare av sociala medier kan skapa och utbyta 

information. Något som framförallt är intressant är att användarna styr över 

publiceringen, dessutom kan innehållet nås direkt utan fördröjningar. 

Informationen som skapas och delas mellan användare i sociala medier 

genererar stora mängder information. Denna information kan vara användbar 

för människor på olika sätt. Det riktas också kritik mot sociala medier och detta 

beskrivs i en bok författad av Fuchs. Ett av kapitlen i denna bok innehåller en 

kritisk analys av olika maktstrukturer i sociala medier. Framförallt handlar det 

om att vissa sociala medier innehåller varierande former av kapitalistiska 

ackumuleringsmodeller. Bland annat handlar det om att större företag syns allt 

mer och får större uppmärksamhet i sociala medier. Detta leder till att politiska 

åsikter åsidsätts och marginaliseras, dessutom förstärks det kapitalistiska styret. 

Till viss del handlar det också om att användargenererad data och data om 

användarbeteenden säljs ut som handelsvaror till olika annonsörer. Detta ger 

upphov till bland annat målinriktad annonsering till användare av sociala 

medier (Fuchs, 2013, s. 121-122). Mycket av kritiket handlar alltså om att 

kommersiella intressen gynnas på bekostnad av användarna där innehåll om 

dem och deras användarbeteenden säljs ut till annonsörer. 

 

Eftersom innehållet i sociala medier också är skapat av användarna själva är 

det också viktigt att förhålla sig kritisk till den information som förmedlas där, 

det flödar fejkade nyheter och annan förfalskad information i sociala medier. 

Detta kan få konsekvenser för användare som inte förhåller sig kritiska till 

innehåll som delas och som inte bemödar sig med att göra 

relevansbedömningar av innehållet. Även om sociala medier möjliggör 
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förmedling av information som kan spridas snabbt och är lättåtkomligt finns 

det andledning att vara kritiskt eftersom användandet av sociala medier medför 

såväl fördelar som nackdelar. Det finns studier som riktar kritik mot sociala 

medier och användandet av dessa som är värdefullt att nämnas. I denna uppsats 

har jag snarare valt att fokusera på fördelarna som några utvalda 

utbytesstudenter kan dra nytta av när de använder sig av sociala medier. Här 

ger jag en kort beskrivning av de sociala medier som kommer att beröras i 

denna uppsats tillsammans med några för- och nackdelar med att använda 

dessa. 

 

Facebook 
Tjänsten Facebook gör det möjligt för användarna att komma i kontakt med 

vänner eller familj, dessutom kan användarna upptäcka sådant som händer i 

världen och dela sådant som är av intresse för dem. Facebook bygger till stor 

del på att användarna delar innehåll med varandra. Dessutom bygger tjänsten 

på att sammanlänka användare världen över (Facebook, u.å). Tjänsten kan 

användas med hjälp av en applikation i mobilen eller via webbläsaren från en 

dator. Denna tjänst bygger på ett flöde med inlägg som användaren bläddrar 

mellan, där går det att få åtkomst till sådant som andra skrivit eller att ta del av 

videoklipp eller bilder som användare delat. Nackdelen med Facebook är att 

användarna kan sprida information som inte stämmer, det kan till exempelvis 

vara artiklar som innehåller felaktiga uppgifter. Detta kan få konsekvenser för 

användare som tar del av förfalskade uppgifter och som anförtror sig dessa. 

Andra problem kan handla om personlig integritet, det har förekommit att 

personer blivit kränkta av andra eller att de fått sina Facebook konton hackade. 

Detta kan framförallt vara extra känsligt eftersom de innehåller personliga 

uppgifter. 
 

Instagram 
På Instagram kan användarna dela sådant som de upplever i livet med hjälp av 

att förmedla bilder. Dessutom går det att använda ett filter för att ge bilderna 

den önskvärda effekten. Framförallt handlar det om att dela bilder som 

användarna själva tagit med mobilen (Instagram, u.å). Tjänsten kan användas 

med hjälp av en applikation i mobilen där bilderna kan laddas upp och där går 

det också att ta del av bilderna. Men det går också att komma åt tjänsten med 

hjälp av dator med webbläsare. En nackdel med Instagram är att många företag 

använder sig av tjänsten för att nå ut till användare i syfte att marknadsföra sina 

produkter. Idén om att användarna kan utbyta information med varandra ersätts 

ibland av information som förmedlas av och gynnar kommersiella intressen. 

 

SnapChat 
Så här beskrivs tjänsten SnapChat på deras hemsida:  
 

 ”SnapInc. är ett kameraföretag. Vi tror att om vi återuppfinner kameran 

 representerar det vår största möjlighet att förbättra människors sätt att leva och 

 kommunicera.Våra produkter ger människor kraften att uttrycka sig själva, 

 leva i stunden, lära sig mer om världen och ha kul tillsammans” (SnapChat, 

 u.å). 

 

Tjänsten går ut på att användarna kommunicerar med hjälp av att skicka bilder 

till varandra med hjälp en applikation som installeras i mobiltelefonen. Denna 

tjänst fungerar bästa att använda i mobiltelefon eftersom användaren då får 

tillgång till mobiltelefonens kamera. Eftersom användarna delar med sig av 
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bilder med personligt innehåll kan det vara värdefullt att reflektera kring de 

långsiktiga effekterna av att dela med sig av personligt innehåll, framförallt 

eftersom innehåll som delas på Internet sällan försvinner helt och hållet även 

om du som användare tagit bort det. 
 

Bloggar 
Enligt Nationalencyklopedin beskrivs bloggar som en dagbok eller logg på 

webben, dessa besår vanligen av skriftliga inlägg (Nationalencyklopedin, 

2017). Bloggar kan nås med hjälp av mobiltelefon via mobilens webbläsare 

eller via webbläsare från en dator. Användarna gör egna skriftliga inlägg i sina 

bloggar och det finns i de flesta fall inte några begränsningar för hur långa 

inläggen kan vara. De bloggar som finns på nätet har oftast bilder i nära 

anslutning till inläggen. En nackdel med bloggar är att vissa företag använder 

sig av dessa i syfte att marknadsföra sina produkter vilket istället för att gynna 

ett fritt informationsflöde gynnar ekonomisk tillväxt. 

 

YouTube 
YouTube är en webbplats som gör det möjligt för användarna att både ta del av 

samt att själva dela med sig av videoklipp (Nationalencyklopedin, 2017) 

Tjänsten kan nås med hjälp av mobiltelefonens webbläsare eller med hjälp av 

en applikation. Dessutom kan tjänsten användas på dator och nås med hjälp av 

webbläsaren. På YouTube förekommer det ibland att användarna lägger upp 

videoklipp med olämpligt innehåll som kan kränka andra eller som bryter mot 

upphovsrätten. Även i kommenterarna som kan skrivas av användarna för olika 

videoklipp flödar diskussionerna fritt och det kan ibland uppstå motsättningar 

mellan användare vars åsikter går isär. Det har även förekommit att användare 

blivit trakasserade för videklipp de laddat upp. 

 

Tumblr 
Tumblr är en form av blogg där användarna kan dela med sig av varierande 

former av innehåll. Detta innehåll kan bestå av bilder, videoklipp, länkar och 

text (Tumblr, u.å). Tjänsten kan nås med hjälp av en applikation i mobilen eller 

via webbläsaren från en dator. Den är relativt likvärdig med Facebook eftersom 

det finns ett flöde där det går att bläddra mellan inläggen för att se vad andra 

skrivit eller för att ta del av bilder som andra laddat upp. Nackdelen med 

Tumblr är att det kan delas inlägg med information som inte stämmer. 

 

Twitter 
Twitter är en tjänst som gör det möjligt för användarna att utbyta idéer och 

information med varandra (Twitter, u.å). Tjänsten begränsar användaren till att 

skriva inte mer än 140 tecken. Dessutom kan användarna dela med sig av 

bilder och videoklipp i inläggen. Även på Twitter kan det förekomma att 

användarna delar med sig av information som inte stämmer eller är förvrängt 

på olika sätt. 

 

Jodel 
Kan likställas med en anonym anslagstavla, den som skriver något där når ut 

till samtliga användare som befinner sig inom en radie på tio kilometer. Detta 

är en tjänst som är särskilt populär bland studenter på svenska universitet 

(Larsson, 2015, 12 oktober). Den som skriver något på Jodel är anonym och 

ingen annan kan se vem som har skrivit vad, dessutom kan användarna om så 

önskas välja att ladda upp en bild. På Jodel är alla anonyma och detta kan få 
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konsekvenser eftersom det inte går att ta reda på vem som skrivit vad vilket 

kan leda till att vissa användare väljer att bete sig på ett sätt som de annars inte 

skulle ha gjort om de inte varit anonyma. Detta kan leda till att användarna 

väljer att gå över gränsen och dela innehåll som de annars inte skulle gjort om 

de inte varit anonyma. Samtidigt kan det vara en fördel att vara anonym för den 

som önskar skriva om sådant som är känsligt. 

 

WhatsApp 
WhatsApp gör det möjligt för användarna att ringa och skicka meddelanden till 

varandra utan kostnad oavsett vart i världen de befinner sig. Användarna av 

denna tjänst använder sig istället av datatrafik på Internet när de ringer eller 

skickar meddelanden till varandra (WhatsApp, u.å). Du som användare kan 

aldrig vara säker på att medelanden med känsligt eller privat innehåll helt och 

hållet är i säkert förvar. Även om du tar bort meddelanden är det inte heller 

säkert att de försvinner helt och hållet. 

 

Skype 
Skype är en tjänst som gör det möjligt för användarna att kommunicera med 

hjälp av röst-, text -och videosamtal oavsett vart de befinner sig (Skype, u.å). 

Nackdelen med denna tjänst är att den kostar pengar för den som önskar ringa 

men å andra sidan förmedlas allt innehåll med hjälp av datatrafik på Internet på 

samma sätt som med WhatsApp. 

 
LinkedIn 
Detta är ett yrkesnätverk som nås av över 500 miljoner användare, det handlar 

framförallt om att länka samman yrkesverksamma personer och att understödja 

deras skaparkraft och karriär. Den som är medlem på LinkedIn kan nå ut till 

andra medlemmar, dessutom får de tillgång till jobb och annat som kan vara till 

nytta för välgång i arbetslivet (LinkedIn, u.å). På LinkedIn kan du som 

användare uppleva en hel del otrevligheter i form av spam eller att komma i 

kontakt med andra användare som använder sig av falska profiler. 

2.2 Utbytesstudenternas situationer 

Utbytesstudenter kan enligt Forbush och Focault-Welles (2016) delas in i två 

grupper. Dessa två består av de som väljer att studera under antingen en längre 

period eller en kortare period. De som väljer att studera under en längre period 

har oftast för avsikt att stanna kvar permanent i de land de studerar i. 

Utbytesstudenter som väljer att studera under en kortare period väljer oftast att 

återvända hem till det egna landet när studierna avslutats (Forbush & Focault-

Welles, 2016, s. 2). För utbytesstudenterna blir det desto mer påfrestande 

eftersom de också ställs inför en rad andra utmaningar i samband med att de 

studerar i ett annat land. Detta illustreras av författarna Seo, Harn, Ebrahim och 

Aldana (2016) som i texter av olika forskare identifierat en rad problem som 

utbytesstudenter ställs inför utöver att behöva träda in i rollen som ny student. 

De betonar att det kan uppstå problem när utbytesstudenterna kommer i 

kontakt med nya kulturer, varierande former av språkproblem eller känslan av 

att inte ha ett tillräckligt utvecklat socialt kontaktnätverk i det land där 

studierna äger rum (Seo, Harn, Ebrahim & Aldana, 2016). 

 

Språkproblem är en variabel av väsentlig betydelse som samvarierar med 

förmågan att lära känna nya människor i sin omgivning och möjligheten att 
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komma i kontakt med nya kulturer. Språket utgör en förutsättning för att lära 

känna kulturen i ett annat land och skapar förutsättningar för att komma i 

kontakt med nya människor. Dessa problem kan framförallt uppkomma under 

början av studietiden eller för utbytesstudenter som uppehåller sig i ett land 

under en kortare tid. Utbytesstudenter som uppehåller sig i ett annat land en 

längre tid har däremot större potential att lära sig språket. Dessa studenter kan 

efter att ha lärt sig språket bättre anpassa sig till kulturen i det land där 

studierna äger rum. Studenter som uppehåller sig för att studera under kortare 

period hinner kanske inte lära sig språket och får därför inte samma möjligheter 

att anpassa sig till en ny kultur på samma sätt. 

 

Ett annat problem är den kulturella anpassningen som är relativt komplicerad 

och kan upplevas som en ansträngande process för många utbytesstudenter att 

genomgå. Detta illustreras av författarna Forbush och Focault-Welles (2016) 

som beskriver kulturanpassningens komplexitet från en text författad av Berry 

(2005). Denna process är tvåkärnig och involverar ett psykologiskt 

händelseförlopp som uppstår när medlemmar från två skilda kulturella grupper 

kommer i kontakt med varandra. När dessa grupper kommer i kontakt med 

varandra kan det uppstå varierande former av stress, det kan uppstå stress för 

medlemmarna i den grupp som behöver lära känna en annan grupps kultur. 

Stress av detta slag kan ge upphov till en försämring av hälsan under tiden som 

kulturinlärningen pågår och kan framförallt leda till att den fysiska, psykiska 

och sociala hälsan försämras. Vanliga symtom som uppkommer i samband 

med detta är oro, depression, identitetsförvirring eller att känna sig åsidosatt 

(Forbush & Focault-Welles, 2016, s. 2).  

 

Enligt författarna består kulturinlärningen av två dimensioner, den första 

dimensionen handlar om att upprätthålla den egna kulturen och den andra om 

att komma i kontakt med en ny kultur och att känna sig delaktigt i denna. Den 

första dimensionen knyter an till i vilken utsträckning människor kan 

vidmakthålla den egna kulturen och identiteten, den senare om i vilken 

utsträckning människor engageras i ett annat lands och känner delaktighet med 

andra kulturella grupper. Under tiden som kulturanpassningen pågår kan 

människor som genomgår denna process uppleva stress på olika sätt (ibid, s. 2). 

Detta innebär att utbytesstudenterna behöver omges av känslan av att vara nära 

förbundna med dessa två dimensioner vilket i sin tur leder till att processen 

kring kulturinlärningen kan understödjas. Dessutom kan känslan av stress som 

uppkommer i samband med kulturinlärningen reduceras. Framförallt behöver 

utbytesstudenterna uppmuntras för att känna delaktighet i en ny kultur men de 

måste också få utrymme för att ge uttryck för sin egen identitet och kultur. 

 

Andra ansträngningar utbytesstudenterna kan uppleva beskrivs av författarna 

Seo, Harn, Ebrahim och Aldana (2016). De beskriver att studenterna kan känna 

sig ansträngda eftersom de måste anpassa sig både akademiskt men också till 

en ny omgivning. Dessa problem kan leda till att utbytesstudenterna känner sig 

ansträngda eftersom de dessutom måste genomgå en rad andra anpassningar 

utöver dessa två som de annars inte hade behövt om de studerat i sitt hemland 

(Seo, Harn, Ebrahim & Aldana, 2016). Att lära känna en ny omgivning är en 

process som kan ta tid och därför är det viktigt att denna process underlättas för 

utbytesstudenterna. Därför kan de bland att vara i behov av stöd och 

upplysningar som underlättar det för dem att anpassa sig till en ny omgivning. 

Även den akademiska anpassningen kan upplevas som en besvärlig process att 
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genomgå och framförallt för utbytesstudenter som inte studerat på högskola 

eller universitet sedan tidigare. Utbildningen kan framförallt underlätta det för 

utbytesstudenterna med hjälp av att ge dem stöd samt hjälp med olika frågor 

och problem som uppstår i början av utbildning men också under tiden som 

utbildningen pågår. Att utbytesstudenternas situationer är relativt komplexa är 

anledningen till att jag finner det intressant att studera denna användargrupp. 

2.3 Utbytesstudenternas informationsbehov 

Utbytesstudenternas situationer är relativt komplexa och innefattar en rad 

anpassningar och problem som de måste genomgå. Övriga studenter upplever 

inte detta på samma sätt. Eftersom utbytesstudenterna ställs inför en rad andra 

problem och behov av anpassningar är det därför inte helt otänkbart att deras 

informationsbehov blir större. Behovet av att få tillgång till information som 

kan användas för att lösa problem som uppkommer och för att få stöd med 

anpassningar som måste göras är två faktorer som kan påverkar behovet av 

information. Sin och Kim (2013) hänvisar till studier av flera författare som 

antyder att besökare i ny länder behöver tillgång till större mängder 

information för att de skall kunna anpassa sig till den nya fysiska och sociala 

omgivningen de flyttar till. Dessutom betonar författarna att besökare i nya 

länder ställs inför behovet att upprätthålla redan existerande sociala relationer 

men också att bygga upp ett nytt socialt kontaktnätverk i landet de besöker (Sin 

& Kim, 2013, s. 107). I samband med att utbytesstudenterna träder in i en ny 

miljö är de därför inte helt otänkbart att de får ett större informationsbehov 

eftersom att de är i behov av att anpassa sig både socialt och fysiskt till en helt 

ny omgivning. Dessa anpassningar kan medföra att utbytesstudenternas 

informationsbehov blir större, övriga studenter upplever inte behovet av att 

göra dessa anpassningar på samma sätt. 

2.4 Sociala mediers betydelse 

I det första avsnittet beskrev jag vad som kännetecknar sociala medier, 

däribland att användarna skapar och delar innehåll med varandra. Eftersom det 

finns en rad faktorer som ger upphov till att informationsbehovet blir större för 

utbytesstudenterna kan användandet av sociala medier underlätta eftersom det 

ger dem tillgång till stora mängder information. I studier av flera forskare 

beskriver de hur utbytesstudenterna kan använda sig av sociala medier för att 

underlätta sina situationer.Men de beskriver också hur utbytesstudenterna kan 

använda sig av sociala medier för att få stöd med problem och anpassningar 

som de ställs inför. Därför har jag i detta avsnitt valt att uppmärksamma hur 

utbytesstudenterna kan använda sig av sociala medier. Detta avsnitt blir en 

ögonöppnare till ämnet och varför jag valt att intressera mig för att studera 

sociala mediers betydelse för utbytesstudenterna. 

 

För att förstå hur människor använder sig av sociala medier är det värdefullt att 

introducera begreppet ”informationsbeteenden” eftersom det ger en bättre 

förståelse för användandet av sociala medier och hur användarnas motiv 

varierar beroende på hur de tillfredsställer sina informationsbehov. En 

beskrivning av detta begrepp tas upp i en artikel av Khoo (2014) som funnit en 

definition i en studie han hänvisar till. Där beskrivs begreppet 

”informationsbeteende” som en rad användarbeteenden och hur dessa kan 

studeras i relation till information och informationssystem. Det som studeras är 
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användares olika informationsbehov, hur dessa uppkommer tillsammans med 

hur användare skapar, delar, värderar, hanterar och använder information. 

Dessutom kan informationsbeteenden studeras utifrån hur de knyter an till en 

rad olika sammanhang (Khoo, 2014, s.75-76). Användares informationsbehov 

styrs avskilda motiv som ligger till grund för hur de hanterar information. 

Eftersom utbytesstudenterna har större informationsbehov att tillfredsställa är 

det inte helt otänkbart att det också förekommer skillnader i deras 

informationsbeteenden i sociala medier. De behöver använda sig av sociala 

medier på ett annorlunda sätt för att tillfredsställa sina informationsbehov som 

skiljer sig i jämförelse med övriga studenters. 

 

Användargruppen utbytesstudenter är flitiga användare av sociala medier och 

detta illustreras i en studie av författarna Kim, Sin och Tsai (2013). De har 

undersökt hur informationsbehovet ser ut i utbytesstudenternas vardagliga liv 

och kartlagt hur de använder sig av sociala medier. Resultatet från deras 

undersökningvisar att utbytesstudenterna använder sig av sociala medier i stor 

utsträckning. Av de 180 internationella studenter som deltagit i deras 

undersökning hade 97 % av utbytesstudenterna använt sig av sociala medier 

(Kim & Sin, 2013, s. 110). Andra studier illustrerar hur utbytesstudenterna kan 

använda sig av sociala medier för att få tillgång till information som de kan 

använda för att tillgodose sina informationsbehov, även skilda motiv för att 

använda sociala medier. Detta illustreras i en studie av Hamid, Bukhari, 

Ravana och Ijab (2016) som tar upp en rad argument med nära anknytning till 

detta som de funniti texter av en rad författare. De betonar att sociala medier 

framförallt kan användas som ett informationsverktyg och hur användandet är 

nära förbunden med: ”social interaktion, informationssökning, tidsfördriv, 

underhållning, avkoppling, att ge uttryck för åsikter, informationsdelning och 

hålla koll på vad andra gör”. Informationen i sociala medier kan dessutom 

innehålla råd och rekommendationer. Författarna poängterar framförallt hur 

sociala medier utgör en värdefull informationskälla för internationella studenter 

(Hamid, Bukhari, Ravana & Ijab, 2016, s. 645: min översättning). 

 

Att sociala medier utgör värdefulla informationsverktyg illustreras också av 

författarna Sleeman, Lang och Lemon (2016). De tar upp rad aspekter från 

olika författare som antyder att sociala medier har stor betydelse för 

utbytesstudenternas informationsbehov. De understryker att sociala medier 

framförallt har stor betydelse för utbytesstudenternas informationsbehov inom 

ramen för den dagliga tillvaron eftersom det ger dem tillgång till information 

som kan användas i skilda sammanhang (Sleeman, Lang & Lemon, 2016, s. 

394-395).  

 

Utöver att fungera som en informationskälla kan utbytesstudenterna använda 

sig av sociala medier för att få stöd med problem och anpassningar som de 

vanligen ställs inför. Vanliga anpassningar som utbytesstudenternas ställs inför 

tas upp av flera forskare och återfinns i studier som tar upp aspekter som knyter 

an till akademisk anpassning och social anpassning tillsammans med en andra 

problem. I en studie av Xu och Mocarski (2014) argumenterar de för hur både 

studenter och utbildning kan använda sig av sociala medier inom ramen för det 

akademiska sammanhanget och kommunikationen som sker däremellan. Denna 

kommunikation kan enligt författarna innehålla inslag av allmän 

kommunikation, interaktioner mellan fakulteter och studenter men även 

interaktioner mellan studenter och bibliotekets tjänster (Xu & Mocarski, 2014, 
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s. 375). Fördelen med sociala medier är att det möjliggör 

tvåvägskommunikation inom vilket både utbildningen och studenter kan 

upprätthålla ömsesidigt kontakt med varandra.  

 

Utbytesstudenterna kan även använda sig av sociala medier som ett stöd i den 

sociala anpassningen. Detta tas upp i en studie av Seo, Harn, Ebrahim och 

Aldana (2016) som betonar hur utbytesstudenterna kan använda sig av digitala 

informationsteknologier för att få socialt stöd (Seo, Harn, Ebrahim & Aldana, 

2016). Det hjälper oss dock inte att förstå hur detta kan göras, men i en text av 

Kim, Sohn och Choi (2010) finns en beskrivning som illustrerar hur detta kan 

göras. De betonar att det i sociala medier går att både få tillgång till ett 

existerande kontaktnätverk med vänner men också att det finns möjligheter att 

utöka detta med nya vänner (Kim, Sohn och Choi, 2011, s. 365). För 

utbytesstudenternas del kan sociala kontaktnätverk vara användbara eftersom 

de kan använda sig av dem för att få stöd av andra när behovet uppkommer. 

 

Detta bakgrundsavsnitt illustrerar att utbytesstudenterna kan använda sig av 

sociala medier för att underlätta varierande former av problem och 

anpassningar som de ställs inför. Men de kan också använda sociala medier 

som ett informationsverktyg för att få tillgång till varierande former av 

information. Dessutom finns det studier som indikerar att utbytesstudenterna är 

flitiga användare av sociala medier. Jag finner det därför intressant att inom 

ramen för denna uppsats undersöka utbytesstudenters användande av sociala 

medier. Detta gör det möjligt att förstå vilken betydelse sociala medier har för 

utbytesstudenterna. 

2.5 Problemformulering 

Utbytesstudenter som befinner sig i ett annat land och studerar befinner sig 

lång bort från familj och vänner, därför kan detta ge upphov till att hemlängtan 

gör sig påmind emellanåt. I en studie av Quinn (2016) betonar hon att 

utbytesstudenterna främst prioriterar att hålla kontakt med familj och vänner 

(Quinn, 2016, s. 591). Som utbytesstudent är det därför värdefullt att upplysa 

sig om sådant som händer i det egna landet men även när det gäller händelser 

som äger rum på andra platser. Utbytesstudenterna kan dra nytta av en rad 

förmåner med hjälp av att använda sig av sociala medier. Fördelen med sociala 

medier enligt Quinn är att utbytesstudenterna kan använda sig av dessa för att 

få tillgång till värdefulla upplysningar (ibid, s. 593). Användandet av sociala 

medier innebär också att utbytesstudenterna kan känna tillhörighet med andra 

de kommer i kontakt med. Quinn betonar framförallt hur sociala medier 

innehåller funktioner som gör att användarna kan kommunicera med varandra, 

något som kan ske både i grupper och individuellt (ibid, s. 593). Därför kan 

användningen av sociala medier medföra att utbytesstudenterna känner 

tillhörighet tillsammans med andra människor i de grupper som finns 

tillgängliga i sociala medier. 

 

För att förstå vilken rollsociala medier utgör för utbytesstudenterna är det 

nödvändigt att undersöka hur de använder sig av sociala medier. 

Innehållsmässigt sett är sociala medier värdefulla eftersom de ger 

utbytesstudenternatillgång till information i varierande former som delas 

mellan användarna. Informationens värde ligger i att den är användbar för 

utbytesstudenternas del, dessutom kan den vara särskilt betydelsefull i många 
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sammanhang. Att studera utbytesstudenternas användande av sociala medier är 

relevant inom ramen för ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 

sammanhang. Framförallt eftersom det är möjligt att studera 

utbytesstudenternas användande av sociala medier som olika 

informationsbeteenden. Dessutom är utbytesstudenternas användande av 

sociala medier nära förbundet med att tillfredsställa olika informationsbehov. 

Därför är det relevant att studera utbytesstudenternas användande av sociala 

medier inom ramen ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang. 

 

Först har jag tänkt kartlägga utbytesstudenternas centrala informationsbehov 

eftersom det påverkar hur de hanterar information i sociala medier. Case och 

Given (2016) beskriver föreställningar om människors informationsbehov i 

boken”Looking for information: A survey of research on information seeking, 

needs and behaviour”. Dessa föreställningar är användbara för att förstå 

motiven för informationsbehov och varför människor söker efter information. 

Wilson (1981) beskriver i artikeln ”On user studies and information needs” 

kopplingen mellan mänskliga behov och informationssökningsbeteenden. Jag 

avser undersöka utbytesstudenternas centrala informationsbehov och vilka 

mänskliga behov det är som ger upphov till dessa. Dessutom har jag tänkt 

placera in deras centrala informationsbehov i olika användningsområden. För 

att förstå hur utbytesstudenterna använder sig av sociala medier är det även 

nödvändigt att kartlägga utbytesstudenternas aktiviteter i sociala medier. De 

aktiviter som utbytesstudenterna sysselsätter sig med i sociala medier utgör en 

form av informationsbeteende som utförs i syfte att tillfredsställa varierande 

former av informationsbehov. För att undersöka detta har jag valt en modell för 

informationsbeteenden av Wilson (1999) som illustreras i artikeln ”Models in 

information behaviour research”. Denna modell är användbar för att illustrera 

de motiv som ligger till grund för utbytesstudenternas informationsbeteenden. 

Men den kan också användas för att illustera olika användningsområden för 

sociala medier.  

 

Jag har även valt att fokusera på sju funktionella byggstenar i sociala medier. 

Användandet av en specifik sociala media och de aktiviteter som utförs där 

hänger samman med dessa funktionella byggestenar. De funktionella 

byggstenarna får konsekvenser för användarna eftersom de påverkar 

användarupplevelsen i sociala medier på olika sätt. Dessa funktionella 

byggstenar beskrivs av Kietzmann, Hermkens, McCarthy och Silvestre (2011) i 

artikeln ”Social media? Get serious! Understanding the functional building 

blocks of social media”.Detta är användbart för att kartlägga aktiviteter som 

utbytesstudenterna utför i sociala medier och att koppla samman dessa med 

olika funktionella byggstenar. Dessutom är det avändbart för att illustrera hur 

dessa funktionella byggstenar påverkar utbytesstudenternas 

användbarupplevelser i sociala medier på olika sätt. 

 

Något jag också är intresserad av att undersöka är hur utbytesstudenterna 

resonerar kring frågor som rör källkritik i sociala medier. Detta är intressant att 

undersöka eftersom sociala medier framförallt består av innehåll som är skapat 

av och förmedlas av användarna själva. Därför finner jag det intressant att 

undersöka hur utbytesstudenterna förhåller sig till källkritik i sociala medier. 
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2.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att kartlägga några utvalda utbytesstudenters informationsbehov men 

också att skapa en djupare förståelse för den roll sociala mediers har för 

utbytesstudenter. Detta har jag tänkt göra med hjälp av att intervjua ett antal 

utbytesstudenter som studerar på Göteborgs Universitet eller Högskolan i 

Borås. Dessa intervjuer gör det möjligt att få en bättre inblick i 

utbytesstudenternas informationsbehov och hur de använder sig av sociala 

medier. Uppsatsen kommer att centreras kring följande frågeställningar: 

 

 Vilket är några utvalda utbytesstudenters centralainformationsbehov 

och vilka användningsområden kan de relateras till? 

 Vilka sociala medier använder några utvalda utbytesstudenter och vilka 

aktiviteter sysselsätter de sig vanligen med i dessa sociala medier? 

 Hur resonerar några utvalda utbytesstudenter kring frågar som rör 

källkritik i sociala medier? 

2.7 Avgränsningar 

Jag har valt att undersöka utbytesstudenternas mest centrala informationsbehov 

och inte deras informationsbehov i sin helhet. Dessutom har jag valt att 

fokusera på de sociala medier som utbytesstudenterna själva använder sig av. 

Det finns många olika sociala medier och därför fokuserar jag i denna uppsats 

på de sociala medier som utbytesstudenterna själva använder sig av. När det 

kommer till frågor som rör källkritik har jag valt att fokusera på hur 

utbytesstudenterna resonerar kring frågor som rör källkritik i relation till 

användandet av sociala medier snarare än källkritiska aspekter i sin helhet. 

Detta är betydelsefullt eftersom sociala medier har ett innehåll som är genererat 

av användarna själva.  

2.8 Begrepp 

”Informationsbehov” uppstår när människor upplever att de har för lite 

kunskap för att gå vidare på ett önskvärt sätt, detta grundar sig i det egna 

erkännandet att det finns för lite kunskap för att möjliggöra detta. 

Informationsbehov kan även uppkomma i samband med nyfikenhet. 

 

”Informationssökning” innebär att människor avsiktligen anstränger sig för att 

få tillgång till kunskap de saknar. Människor kan få tillgång till information 

som delas av andra i tron att den är användbar, dessutom kan människor 

komma i kontakt med information eller stöta på den på varierande sätt. 

 

”Informationsanvändning” handlar om vad människor gör med information de 

får tillgång till. Detta innebär att information antingen kan användas eller att 

den inte ges någon uppmärksamhet av användarna. Något som är avgörande för 

huruvida informationen används beror på hur passande den är för människor i 

skilda samanhang eller beroende på hur användbar den är i syfte att uppnå 

olika mål. 

 

”Informationsbeteende” innefattar informationssökningar och därtill varierande 

former av oavsiktliga, slumpmässiga eller undvikande beteenden. Oavsiktliga 
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och slumpmässiga beteenden innebär att skönja eller upptäcka information. 

Undvikande beteenden handlar omvänt om att undvika eller att inte söka efter 

information. I ett större sammanhang handlar informationsbeteenden om hur 

människor hanterar information i sina dagliga liv och detta kan studeras utifrån 

en rad skilda sammanhang för att bättre förstå människors olika 

informationsbeteenden (Case & Given, 2016, s. 3). 

2.9 Uppsatsens disposition 

I kapitel 3 tar jag upp forskning av relevans för undersökningen. Jag har valt 

presentera den utifrån tre teman som fokuserar på sociala mediers betydelse för 

utbytesstudentera på skilda sätt. 

 

Kapitel 4 ger en beskrivning av det teoretiska ramverk jag valt för 

undersökningen och det är informationsbehov, informationsbeteenden 

tillsammans med en teori som fokuserar på funktionera i sociala medier. 

 

I kapitel 5 redogör jag för den metod som används inom ramen för 

undersökningen, närmare bestämt kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Där 

ger jag en presentation av intervjupersonerna men också hur jag gått till väga 

för att genomföra intervjuerna. 

 

Kapitel 6 består av en presentation av resultatet från den tematiska analysen, 

här presenteras de teman som kretsar kring utbytesstudenternas 

informationsbehov och användande av sociala medier. Dessutom gör jag en 

analys av resultatet med hjälp av det valda teoretiska ramverket, jag jämför 

också resultatet från studien med den tidigare forskning som presenterats.  

 

I kapital 7 ges en diskussion, där dras slutsatser men jag ger också förslag till 

framtida forskning.  

 

Kapitel 8 innehåller en sammanfattning av resultatet. 
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3 Litteraturgenomgång 

Den litteratur som finns tillgänglig som berör utbytesstudenters användande av 

sociala medier tas upp inom ramen för biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning men det finns även användbara studier från 

områdena medie- och kommunikationsforskning samt psykologi. Jag har sökt 

information i biblioteks- och informationsvetenskapliga databaser som LISA, 

Web of Science, ERIC, Mediearkivet och ArtikelSök. Dessutom har jag sökt 

information i Google, Google Scholar och på Uppsatser.se. Den litteratur jag 

funnit består främst av artiklar men jag har även använt mig av en 

masteruppsats. I litteraturen har jag identifiera tre teman med gemensamma 

aspekter som är vanligt förekommande. Det första temat handlar 

informationsbehov och informationsanvändande där dessa knyter an till 

användandet av sociala medier. Ett annat tema handlar om hur utbytesstudenter 

kan använda sig av sociala medier för att få stöd med problem och 

anpassningar som de ställs inför när de reser till ett annat land för att studera. I 

ett tredje tema berörs identitetsskapande och hur användningen av sociala 

medier är nära förbundet med användarnas egna identiteter i den profil som de 

använder i sociala medier.  

 

Det är svårt att ge utrymme för samtliga studier som ryms inom ramen för 

dessa tre teman och därför har jag valt studier som nyligen publicerats. Detta 

beror på att sociala medier influeras starkt av teknikens utveckling och 

framfart. Äldre studier av högskole- och universitetsstudenters 

informationsbehov blir inaktuella i takt med att nya källor för inhämtning av 

information uppkommer. Detta kan ge upphov till att utbytesstudenternas 

informationsbehov förändras över tid. Att använda äldre studier som fokuserar 

på sociala medier innebär därför en risk att gå miste om sociala medier som 

tillkommit under de senaste åren. Forskningen som presenteras är främst från 

det internationella fältet och härrör från USA och asiatiska länder. De studier 

som presenteras är både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

3.1 Informationsbehov och 
informationsbeteenden 

Detta tema fokuserar på hur studenter och utbytesstudenter använder sig av 

sociala medier vilket är en form av informationsbeteende. En av studierna 

berör även människors användande av sociala medier i största allmänhet. 

Denna studie valde jag att ta med eftersom den illustrerar vanliga 

informationsbeteenden i sociala medier som är värdefulla att förstå. I detta 

avsnitt presenterar jag även studier som berör utbytesstudenternas 

informationsbehov. Jag har valt att presentera dessa två tillsammans eftersom 

informationsbehoven påverkar informationsbeteendena. Att separera dessa två 

innebär att frångå en väsentlig inblick i bakomliggande motiv kring hur 

informationsbehov samspelar med varierande former av 

informationsbeteenden. Studierna som presenteras har i vissa avseende ett 

genomgående syfte att enbart kartlägga utbytesstudenternas 

informationsbehov- och beteenden. Det förekommer i en studie att författaren 

tar upp aspekter som knyter an till informationsbehov i sin studie, en av 
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studierna har därför inte huvudsakligt syfte att kartlägga detta. Jag har ändå 

valt att ta dessa aspekter som författaren berör eftersom de ger en värdefull 

inblick i varierande former av informationsbehov. Detta avsnitt syftar till att ge 

läsaren en bättre förståelse för information som är värdefull för 

utbytesstudenterna och hur de använder sig av sociala medier för att tillgodose 

sina informationsbehov. Case och Given (2016) beskriver framförallt hur 

information är något som kan variera beroende på hur människor upplever den. 

Dessutom existerar den i omgivningen på skilda sätt och kan generera 

varierande former av upplevelser. När människor kommer i kontakt med 

information förändras deras syn på världen och deras upplevelser av den (Case 

& Given, 2016, s. 3). 

 

I en omfattande litteraturstudie av Khoo (2014) har författaren undersökt 

litteratur som berör människors informationsbeteenden i sociala medier i 

största allmänhet och presenteras i en artikel. Denna studie valde jag att ta med 

eftersom den ger en betydelsefull inblick i information som användarna får 

tillgång till i sociala medier. I litteraturen som författaren gått igenom 

illustreras värdefulla inslag som talar för att internationella studenter främst 

använder sig av sociala medier för att komma i kontakt med familj och vänner i 

hemlandet (Khoo, 2014, s. 79). Studien är också av värde eftersom den ger en 

inblick i aspekter som talar för varför människor väljer att använda sociala 

medier som informationskälla. I litteratur som Khoo undersökt framhävs det att 

sociala medier ger användarna en känsla av social närvaro men även att 

användandet möjliggör visuell kontakt mellan användarna. I Khoos studie 

illustreras hur användare av sociala medier ger tillgång till information som 

vanligen består av råd, rekommendationer, åsikter, erfarenhetsgrundad och 

praktiskt kunskap som knyter an till vardagliga frågor. 

 

Studien av Khoo bidrar även med en värdefull inblick i människors mer 

alldagliga informationsanvändningar i sociala medier. Till detta hör att 

användare vanligen hämtar information i sociala medier som knyter an till 

ekonomi, hälsa, lokala och utländska nyheter, mat och dryck, shopping, 

produktrecensioner, bostadsförhållanden men också för att få förströelse och 

underhållning. Även en rad olika informationsbeteenden uppvisades i studien 

som ger en bättre inblick i vad användarna gör i sociala medier. Dessa 

beteenden består vanligen av att ställa frågor, besvara frågor, 

informationsdelning, vidarebefordring av information, integration, 

informationsbeteenden som innehåller samarbetsvilliga inslag, 

informationsanvändning samt kritiska informationsbeteenden. Andra 

intressanta observationer som författaren uppmärksammat i litteraturen är att 

informationsanvändandet i sociala medier innehåller passiva inslag. Passiva 

inslag innebär att bläddra eller upptäcka information (ibid, s. 90). 

 

Singh och Gill (2013) har ett mer avsmalnat fokus på användargruppen som 

ingår i deras undersökning och detta presenteras i en artikel de författat. Jag har 

valt att ta med denna studie eftersom den en bättre inblick i hur 

universitetsstudenter använder sig av sociala medier. Deras studie är kvantitativ 

och de har samlat in data med hjälp av enkäter. I deras studie deltog 610 

universitetsstudenter från ett universitet i norra Indien som studerar på både 

grund- och avancerad nivå. Resultatet från enkätundersökningen är framförallt 

av värde eftersom det ger en inblick i de sociala medier som studenterna 

använder sig av mest. De sociala medier som studenterna använde sig mest var 
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Facebook, Twitter, Youtube, Orkut och Google+. En annan anledning till att 

jag valt denna studie är att författarna går in på motiv till varför studenterna 

använder sig av sociala medier. Studenterna i deras undersökning använde sig 

främst av sociala medier för att få stöd av vänner, i syfte att få underhållning 

men också för att kommunicera med familj och vänner. Detta exemplifierar en 

rad värdefulla motiv till varför sociala medier används. Författarna kunde även 

uppmärksamma en rad andra betydelsefulla funktioner som är värdefulla för 

studenterna. De vanligaste funktionerna som studenterna utnyttjade i sociala 

medier var framförallt att navigera sig fram med hjälp av den egna personliga 

profilen, ladda ner och upp saker, dela foton och filmer, lägga till vänner men 

också för att chatta. Något som är särskilt betydelsefull är att många av 

studenterna uppgett att de kan komma i kontakt med både vänner och familj i 

sociala medier. I deras studie ansåg studenterna att sociala medier är effektiva 

verktyg som kan användas för att kommunicera med andra, de ansåg också att 

sociala medier är värdefulla eftersom de kan få hjälp med inlärning och studier 

(Singh & Gill, 2013). 

 

En liknande studie har gjorts av Kim, Sin och He (2013) som presenteras i en 

artikel de författat. Jag valde att ta med denna studie eftersom den illustrerar 

studenternas nöjesanvändande i sociala medier. Denna studie fokuserar på hur 

högskolestudenter använder information till sina studier. I denna studie 

genomfördes en kvantitativ undersökning där högskolestudenter fyllt i enkäter. 

De studenter som fyllt i enkäterna studerade på både grund- och avancerad 

nivå. Deras studie visar att studenterna framförallt använder sig av Wikis för 

att hämta information till sin utbildning. I studien kunde det även 

uppmärksammas att studenterna vanligen använder sig av sociala medier som 

består av YouTube och mikrobloggar inom ramen för sitt nöjesanvändande 

(Kim, Sin &He, 2013). 

 

Inom ramen för de internationella studenternas informationsbeteenden 

presenterar Sin och Kim (2013) resultatet från sin studie i en artikel. De har 

undersökt hur internationella studenter söker information i vardagen. Jag valde 

att ha med denna studie eftersom den illustrerar ett samspel mellan de 

internationella studenternas informationsbehov och informationsbeteenden. 

Författarna har gjort en kvantitativ enkätundersökning bland internationella 

studenter. De som deltog i studien var studenter från ett amerikanskt 

universitet. Studien är särskilt betydelsefull eftersom den illustrerar hur 

internationella studenter söker efter information. Resultatet från deras studie 

visar att de internationella studenterna vanligen söker efter finansiell 

information, hälsorelaterad information tillsammans med att söka fram 

information om olika händelser i hemlandet. En särskilt betydelsefull aspekt 

kunde även uppmärksammas i deras studie. Författarna hänvisar till en forskare 

som betonar att besökare i nya länder är i behov av stora mängder information 

eftersom de behöver anpassa sig både socialt och fysiskt till nya omgivningar 

(Sin & Kim, 2013). 

 

Hamid, Bukhari, Ravana och Ijab (2016) presenterar resultatet från sin 

litteraturstudie i en artikel. Denna studie syftar till att skapa en bättre förståelse 

för de internationella studenternas informationsbeteenden och 

informationsbehov. Studie är av värde eftersom författarna identifierat en rad 

informationsbehov hos de internationella studenter i litteraturen de tagit del av. 

De informationsbehov som identifierats i litteraturen är utbildningsrelaterade, 
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finansiellt relaterade, socio-kulturella och hälsorelaterade. Författarna har även 

uppmärksammat en rad problem som kan uppstå för internationella studenter i 

litteraturen de tagit del av, detta är problem som kan uppstå för internationella 

studenter som studerar i ett annat land. Något som är särskilt värdefullt är att 

författarna gjort en koppling mellan informationsbehov och de olika problem 

som identifierats. Detta ger en bättre förståelse för olika problem som uppstår 

för de internationella studenterna och hur dessa i sin tur genererar varierande 

former av informationsbehov. 

 

I litteraturen som författarna tagit del av kunde de identifiera ett 

utbildningsrelaterat problem hos de internationella studenterna. Detta problem 

handlar om att det är svårt för de internationella studenterna att anpassa sig till 

en ny akademisk omgivning. Därför betonar författarna att de internationella 

studenterna behöver tillgång till information som kan underlätta det för dem att 

anpassa sig till en ny akademisk omgivning. En avstudierna som författarna 

hänvisar innehåller ett värdefullt inslag som talar för att de internationella 

studenterna behöver stöd för att kunna anpassa sig till en ny akademisk 

omgivning. För att möjliggöra detta behöver studenterna omges av positiva 

akademiska attityder och övertygelser men de behöver också få tillgång till 

rådgivning och språkhanledning. Författarna har i litteraturen de tagit del av 

även synliggort att internationella studenterna vanligen ställs inför ekonomiska 

problem, därför behöver de kännedom om olika deltidsjobb som erbjuds. 

 

Inom ramen för socio-kulturella problem kunde författarna utifrån litteratur de 

tagit del av finna svårigheter för de internationella studenterna att anpassa sig 

kulturellt. Det gäller framförallt för studenter som kommer från asiatiska 

länder. Anledningen till detta beror enlig författarna på att deras kulturer skiljer 

sig avsevärt från de västerländska kulturerna eller att studenterna saknar 

tillräckliga kunskaper i det engelska språket. Inom ramen för hälsorelaterade 

problem har författarna i litteraturen funnit olika hälsoproblem som studenterna 

ställs inför, de vanligaste är att studenterna måste ställa om sig till vädret i det 

land de besöker. Andra problem som hittats har anknytning till bristfällig 

hälso- och sjukvård, problem med försäkringar inom i hälso- och sjukvård, 

dåliga levnadsstandarder eller andra svårigheter för de internationella 

studenterna att förstå hälso- och sjukvårdsrelaterad information. 

 

I den litteratur författarna tagit del har de funnit hur de internationella 

studenterna kan handskas med dessa problem med hjälp av att använda sig av 

sociala medier. Detta har att göra med att sociala medier utgör en 

informationskälla och därför kan de internationella studenterna få tillgång till 

information de kan använda för att tillfredsställa olika informationsbehov. 

Författarna har också i litteraturen de studerat identifierat en rad värdefulla 

funktioner i sociala medier som internationella studenterna kan använda sig av. 

Funktionerna består av att sociala medier möjliggör sociala interaktioner 

mellan användarna, de fungerar som en källa till information och dessutom kan 

de internationella studenterna använda sig av sociala medier för att få stöd i 

utbildningen (Hamid, Bukhari, Ravana & Ijab, 2016). 
 

Utöver detta kan utbytesstudenterna dra nytta av en rad andra förmåner när de 

använder sig av sociala medier. Detta illustrerar Quinn (2016) i sin artikel där 

hon hänvisar till författare som betonar hur användandet av sociala medier ger 

användarna tillgång till underhållning, informationsdelning men de gör det 
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också möjligt för användarna att socialisera kring sina informationssökningar 

(Quinn, 2016, s. 583). I likhet med de föregående studierna visar även hennes 

studie hur sociala medier ger användarna tillgång till underhållning och 

information som delas. Här illustreras också en aspekt som inte tagits upp i de 

andra studierna, närmare bestämt att användarna kan socialisera kring sina 

informationssökningar. Detta kan vara användbart eftersom användarna kan 

hjälpa varandra att hitta information. Andra fördelar med att använda sociala 

medier som framhävs av Quinn är att information som användarna delar kan 

sparas och användas för framtida bruk (ibid, s. 593). 

3.2 Sociala medier för att stödja olika 
anpassningar 

I detta tema presenteras resultatet från forskning som har ett genomgående 

syfte att kartlägga hur utbytesstudenterna kan använda sig av sociala medier för 

att få stöd med olika anpassningar. Tanken är att ge läsaren en bättre förståelse 

för sociala mediernas betydelse och hur dessa kan användas som ett stöd i 

samband med att utbytesstudenterna genomgår varierande former av 

anpassningar. 

 

Seo, Harn, Ebrahim och Aldana (2016) ger en bättre inblick i internationella 

studenternas upplevelser av sociala medier och resultatet från studien 

presenteras i en artikel. Anledningen till att jag valt denna artikel är att den ger 

en inblick i hur internationella studenter upplever att sociala medier ger dem 

socialt stöd och fungerar som en hjälp med sociala anpassningar. Författarna 

har gjort en kvantitativ enkätundersökning och samlat in data från 

internationella studenter. Författarna har undersökt om vareriande former av 

demografiska egenskaper påverkar internationella studenters uppfattningar av 

sociala medier. De demografiska egenskaper som författarna tagit hänsyn till är 

kön, studienivå, ålder och geografisk tillhörighet. Dessa demografiska 

egenskaper har de jämfört mot olika psykologiska aspekter. I undersökningen 

har författarna jämfört om dessa demografiska egenskaper ger upphov till att 

sociala medier används på olika sätt. De har också jämfört olika demografiska 

egenskaper för att undersöka om det föreligger skillnader mellan hur 

studenterna upplever att sociala medier hjälper dem att få socialt stöd. 

Författarna har också använt sig av dessa demografiska egenskaper för att 

undersöka om det förekommer skillnader mellan studenternas upplevelser av 

att använda sig av sociala medier för att få hjälp med sociala anpassningar. 

 

De internationella studenterna som deltagit i studien uppvisade ett positivt 

förhållningssätt till att använda sociala medier och var dessutom flitiga 

användare av sociala medier i största allmänhet. Internationella studenter som 

deltagit i deras undersökning använde sig av mestadels av tjänsten Facebook, 

dessutom hade hälften av användarna använt Facebook i mer än fem år. 

Kontaktnätverket på Facebook bestod till större delen av vänner från det egna 

hemlandet. Inom ramen för den sociala anpassningen upplevde de 

internationella studenterna att sociala medier är användbara för detta ändamål. 

Något som är påfallande i resultatet från deras studie är att studenterna uttryckt 

att sociala medier däremot inte är ansågs vara användbara för att få socialt stöd. 

Detta kan enligt författarna bero på att sociala medier är en mindre bra plats att 

diskutera problem som uppkommer eftersom studenterna inte önskar diskutera 
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problem i sociala medier med risk för att oroa familjen i hemlandet. Deras 

studie är särskilt betydelsefullt eftersom det ger en ökad förståelse för hur 

studenter som använder sociala medier i större utsträckning har ett större 

socialt nätverk med vänner från olika länder (Seo, Harn, Ebrahim & Aldana, 

2016). 

 

Quinn (2016) presenterar resultatet från sin studie i en artikel. Hon har 

undersökt kopplingen mellan användandet av sociala medier och socialt 

kapital. Författaren antyder att studenternas sociala kapital påverkas eftersom 

de i sociala medier får tillgång till ett socialt kontaktnätverk. Studien är en 

kvantitativ undersökning och författaren använde sig av en webbaserade 

enkäter för datainsamling. De som fyllde i enkäten bestod av 361 

universitetsstudenter från ett amerikanskt universitet. Denna studie är värdefull 

eftersom författaren tar hänsyn till motiv kring varför studenterna använder sig 

av sociala medier och hur användandet påverkar deras sociala kapital. 

Resultatet från hennes studie ger en värdefull inblick i bakomliggande motiv 

till varför studenterna använder sig av sociala medier.  

 

Författaren kunde uppmärksamma att studenterna främst använder sig av 

sociala medier för att kommunicera med familj och vänner. Sociala medier 

användes också av studenterna för att dela information och underrätta andra om 

den egna situationen och för att utbyta värdefull information. Studenterna 

använde sig även av sociala medier när de kände sig uttråkade eller när de inte 

hade något annat att göra. Resultatet från studien är framförallt betydelsefullt 

eftersom det pekar på hur användandet av sociala medier ger upphov till socialt 

kapital. Författaren framhäver hur användandet av sociala medier medför att 

studenterna bryr sig om och uppmuntrar varandra i de vänskapskretsar som 

finns tillgängliga. Det är framförallt förbindelsen mellan människor som 

möjliggör utvecklingen av socialt kapital. Enligt författaren är dock inte alla 

sociala medier lika användbara för att upprätta socialt kapital (Quinn, 2016). 

 

Forbush och Focualt-Welles (2016) presenterar i en artikel resultatet från sin 

studie som visar hur kontaktnätverket i sociala medier på varierande sätt 

påverkar kinesiska studenters sociala och akademiska anpassningar. I denna 

kvantitativa undersökning deltog 120 kinesiska högskolestudenter som valt att 

resa till USA för att studera. I studien delges en rad variabler som används för 

att undersöka hur de påverkar studenternas akademiska och sociala 

anpassningar. En del av undersökningen utgår från hypotesen att studenter som 

reser iväg till ett annat land för att studera får större sociala kontaktnätverk om 

de använder sig av sociala medier en tid innan avresa. Andra hypoteser 

författarna undersökt är att studenternas användande av sociala medier en tid 

innan avresa ger upphov till större variationer i deras sociala kontaktnätverk. 

Ytterliggare en hypotes som undersöktes bygger på att storleken i de 

internationella studenternas kontaktnätverk i sociala medier utövar inflytande 

över deras sociala och akademiska anpassningar. Den sista hypotesen som 

författarna undersökt är huruvida variationer i de internationella studenternas 

kontaktnätverk påverkar deras sociala och akademiska anpassningar. 

 

En av hypoteserna som kunde bekräftas bidrar med värdefulla insikter som 

pekar på att studenter som använt sig av sociala medier en tid innan avresa före 

studierna fått större kontaktnätverk i sociala medier. Studenterna kan enligt 

författarna använda sig av sociala medier för att utöka sina sociala 
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kontaktnätverk och komma i kontakt med lokala studenter en tid innan avresa. 

Internationella studenter kan enligt författarna lära känna lokala studenter i det 

land dit de reser för att studera redan innan de ens trätt in i klassrummet för 

första gången. Mängden kontakter i de internationella studenternas sociala 

kontaktnätverk i sociala medier påverkade däremot inte vare sig studenternas 

akademiska eller sociala anpassning. Däremot visade studien att variationer i 

de internationella studenternas kontaktnätverk i sociala medier hade avgörande 

betydelse för både deras akademiska och sociala anpassning jämfört med 

studenter som inte hade lika stora variationer i sina sociala kontaktnätverk 

(Forbush & Focualt-Welles, 2016). 

3.3 Identitetsskapande 

Detta tema är tänkt att ge läsaren en inblick i forskningen som handlar om 

identitetsskapande på Internet men också i sociala medier. Tanken med detta 

tema är att framförallt synliggöra hur användandet av sociala medier är nära 

förbundet med identitetsskapande. 

 

I en något äldre artikel presenterar McKenna och Bargh (1999) resultatet från 

en litteraturstudie som berör sociala interaktioner som äger rum på Internet. Jag 

har valt att ta med denna studie eftersom den ger en värdefull inblick i hur 

identitetsskapande hänger ihop med sociala interaktioner som äger rum på 

Internet. Författarna undersöker hur sociala interaktionerna utgör en form av 

identitetsskapande inom ramen för individers sociala liv. I artikeln söker 

författarna också ett svar på vad det är som ger upphov till att människor väljer 

att tillfredsställa sina sociala behov på Internet. Dessutom undersöker 

författarna vad det är som skiljer de interaktioner som äger rum på Internet 

jämfört med traditionella former av sociala interaktioner och deltagande. 

Författarna uppmärksammar även de sociala interaktioner som äger rum på 

Internet och vilka konsekvenser det får för individernas egen självuppfattning, 

deras känsla av identitet och för deras sociala liv.  

 

Deras studie uppvisar värdefull nytta i vilket individer som deltar i ”online-

communities” kan dra nytta av när de använder sig av Internet. Detta beror på 

att individerna kan komma i kontakt med andra med vilka de delar 

gemensamma intressen med, de kan också erkänna sig medlemmar tillhörande 

en social grupp. För de individer som har en identitet som är marginaliserad 

kan socialt deltagande vara betydelsefullt eftersom det bidrar till att 

självuppfattningen stärks. Dessutom kan andra känslor som social och kulturell 

isolering reduceras. Detta innebär att deltagande i sociala grupper som äger 

rum på Internet ligger till grund för att individer kan bredda sina sociala 

kontaktnätverk och dessutom ges de möjligheter att komma i kontakt med nya 

människor. Dessutom kan individer som känner att det är jobbigt lära känna 

andra i kontakten mellan fyra ögon använda sig av Internet för att lära känna 

nya människor. Detta medför att användare på Internet kan lära känna nya 

människor utan att behöva träda in i en fysisk miljö som kan upplevas 

påfrestande för dem. I litteratur som författarna tagit del av fann de värdefulla 

aspekter som pekar på hur internetanvändandet gör det möjligt för individer att 

träda in i olika personligheter och ge uttryck för åsikter. Sådant som hindrar 

människor från att komma i kontakt med varandra kan istället möjliggöras med 

hjälp av Internetanvändande. Användarna kan också förnya och behålla redan 

etablerade vänskapsband på Internet, detta gör det möjligt för dem att komma i 
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kontakt med familj och vänner oavsett vart de befinner sig. Mängden tid 

människor spenderar på att använda Internet är enligt författarna inte är en 

avgörande faktor.Något som istället är avgörande är hur människor väljer att 

prioritera sig själva när de använder Internet (McKenna & Bargh, 1999). 

 

En av studierna jag tagit del av illustrerar hur människor resonerar kring sådant 

de delar på Facebook. Detta illustreras i en masteruppsats av Hanna Kyhle 

(2016). Det som är särskilt intressant är att hon illustrerar bakomliggande 

motiv kring varför människor väljer att dela olika inlägg på Facebook. Detta är 

behjälpligt för att förstå varför människor väljer att dela olika inlägg. De 

personer hon intervjuat är unga och i varierande åldrar mellan 20-35 år. Hennes 

studie ger en bättre förståelse för hur människor väljer att dela inlägg på 

Facebook i syfte att påverka andra. En annan intressant aspekt som 

uppmärksammats är att människor väljer att dela inlägg på Facebook i syfte att 

stärka sin egen identitet. Människor som delar olika inlägg på Facebook 

uttryckte att det var viktigt att stå för det som de delade på Facebook, dessutom 

väljer människor att dela innehåll på Facebook med de närmaste vännerna i 

åtanke (Kyhle, 2016). 

 

Sociala medier behöver nödvändigtvis inte vara något som utbytesstudenterna 

använder sig av för att ge uttryck för problem de ställs inför. Detta illustreras 

av författarna Seo, Harn, Ebrahim och Aldana (2016) som betonar hur detta 

kan bero på att studenterna inte känner sig bekväma med att diskutera olika 

problem som uppstår i sociala medier. Författarna jämför detta med en 

dramaturgisk modell av Goffman (1959). Modellen bygger på att aktörer går 

upp på scen och träder in i olika roller. På samma sätt menar författarna att 

användandet av sociala medier kan likställas med denna eftersom användarna 

träder in i olika roller och sänder ut sitt budskap till en avsedd publik på ett 

liknande sätt. För de internationella studenterna är användandet av sociala 

medier mer komplext med tanke på de kulturella skillnader som föreligger när 

de sänder ut sitt budskap till en publik bestående av användare från olika 

kulturer (Seo, Harn, Ebrahim & Aldana, 2016). 
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3.4 Sammanfattning 

Det första temat jag presenterat handlar om informationsbehov och 

informationsbeteenden i sociala medier. I forskningen identifierades en rad 

gemensamma informationsbehov bland utbytesstudenterna och för människor i 

största allmänhet. Forskningen visar att vanliga informationsbehov består av att 

utbytesstudenterna behöver tillgång till finansiell, hälsorelaterad, akademisk, 

sociokulturell och annan information som knyter an till olika händelser i det 

egna hemlandet (Hamid, Bukhari, Ravana & Ijab, 2016). Forskningen visar 

också att det förkommer nöjesanvändande i sociala medier (Quinn, 2016; 

Singh & Jill, 2013). I studien av Kim, Sin och He (2013) illustrerar de att 

högskolestudenternas nöjesanvändande främst består av att använda 

mikrobloggar och YouTube. Användarnas vanligaste informationsbeteenden i 

sociala medier som tas upp i forskningen består av informationsdelning, 

integration, samarbetsvilliga inslag, att ladda upp och ner saker, att dela foton 

och filmer men även att lägga till vänner och chatta (Khoo, 2014; Singh & Jill, 

2013). Enligt Khoo (2014) förekommer det även passiva inslag i de 

informationsbeteenden som användarna sysselsätter sig med i sociala medier. 

Forskningen visar framförallt att det är viktigt för utbytesstudenterna att 

komma i kontakt med familj och vänner i det egna hemlandet (Khoo, 2014; 

Singh & Jill, 2013; Qinn, 2016). 

 

Inom ramen för det andra temat sociala anpassningar betonar författarna hur 

sociala medier framförallt är användbart inom ramen för den sociala 

anpassningen men inte som socialt stöd (Seo, Harn, Ebrahim & Aldana, 2016). 

Användandet ger även upphov till socialt kapital eftersom studenterna kan bry 

sig om uppmuntrar varandra i sociala medier (Quinn, 2016) och kan även utöka 

det sociala kontaktnätverket (Forbush & Focualt-Welles, 2016). Det tredje och 

sista temat handlar om identitetsskapande. McKenna och Barg (1999) pekar 

framförallt på hur individer vars identiteter är marginaliserade kan använda sig 

av Internet för att stärka sin egen självuppfattning. Dessutom kan andra känslor 

som social och kulturell isolering reduceras med hjälp av internetanvändande 

eftersom användarna kan uttrycka sig på Internet och använda sig av olika 

identiteter. Kyhle (2016) pekar framförallt på hur användare av Facebook delar 

inlägg i syfte att stärka sin personliga identitet. 



23 

 

4 Teoretiskt ramverk 

Detta teoriavsnitt innehåller tre delar som är tänkta att fungera som ett 

teoretiskt ramverk för undersökningen. Den första delen innehåller 

förställningar om människors informationsbehov som beskrivs av olika 

författare i boken ”Looking for information: A survey of research on 

information seeking, needs and behaviours” författad avCase och Given 

(2016). Jag använder mig även av föreställningar om hur mänskliga behov ger 

upphov till informationssökningsbeteenden, detta presenteras avWilson (1981) 

i artikeln ”On user studies and information needs”. Nästa teoridel innehåller en 

modell av Wilson (1999) och presenteras i artikeln ”Models in information 

behaviour research”. Denna modell har jag valt därför att den är användbar för 

att kartlägga informationsbeteenden i största allmänhet. Modellen är inte 

bunden till informationsbeteenden som utförs i en specifik informationstjänst. 

Fördelen med denna modell är att den kan användas för att fokusera på 

informationsbeteenden som utförs i olika informationstjänster. I den tredje 

delen har jag valt en teori som beskriver olika funktionella byggstenar i sociala 

medier som på olika sätt påverkar användarupplevelsen. Dessa funktionella 

byggstenar beskrivs i artikeln”Social media? Get serious! Understanding the 

functional building blocks of social media”och är författad av Kietzmann, 

Hermkens, MacCarthy och Silvestre (2011). 

4.1 Behov och informationsbeteenden 

När ett informationsbehov uppstår för människor går de vidare med att söka 

information som matchar informationsbehovet. För att förstå hur och varför 

människor söker information är det nödvändigt att förstå hur olika behov utgör 

motiv för informationsbehov. Case och Given (2016) åskådliggör sambandet 

mellan mänskliga behov och hur dessa kan ge upphov till informationsbehov. 

Detta samband har de funnit i texter av en rad författare. Case och Given ger en 

bättre inblick i vad som kännetecknar ett behov, de har i en text av Grunig 

(1989) funnit att behov är en form av subjektiv upplevelse hos människor och i 

samband med detta uppstår handlingar och tankar (Case & Given, 2016, s. 80). 

Behov är därför en subjektiv upplevelse som gör att människor reflekterar 

kring sina egna behov och utför handlingar för att tillfredsställa dem. I vissa 

fall kan även behov av information uppstå i samband med detta eftersom den 

kan vara till hjälp för att tillgodose behov som uppstått. Författarna gör även en 

åtskillnad mellan behov och vilja. Enligt författarna är viljan något starkare och 

kan observeras som handlingar till skillnad från behov som istället måste 

uppmärksammas med hjälp av att fråga människor. Enligt författarna kan 

människor i vissa fall ha svårt att ge uttryck för sina behov (ibid, s. 81). 

 

De behov som uppstår för människor kan anta många skepnader och kan 

dessutom uppstå inom ramen för skilda sammanhang. Enligt Wilson (1999) 

kan mänskliga behov delas in i tre kategorier som består av fysiologiska behov, 

affektiva behov och kognitiva behov. Fysiologiska behov är mer 

grundläggande i sin karaktär och består vanligen av behov av mat, vatten och 

skydd. Affektiva behov, även kända som känslomässiga och psykologiska 

behov kan bland annat bestå av behov av kunskap som kan användas för 

dominans. Kognitiva behov kan bestå av behovet av att lära sig varierande 
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former av förmågor eller att planera saker och ting. Enligt Wilson står dessa i 

inbördes relationer till varandra, fysiologiska behov kan till exempelvis ge 

upphov till kognitiva eller affektiva behov (Wilson, 1999, s. 7-8). När behoven 

väl uppkommit kan de tillfredställas på olika sätt med hjälp av 

informationssökningsbeteenden.Wilson beskriver hur subjektivt innehåll och 

fakta som vanligen finns i dokument kan användas för att tillfredsställa behov. 

Även muntliga källor för information kan användas för detta ändamål eftersom 

de kan tillfredsställa såväl kognitiva som affektiva behov (ibid, s. 9). I artikeln 

av Wilson illustreras också en nära koppling mellan mänskliga behov och 

informationssökningsbeteenden: 

 
 …the full range of human, personal needs is at the root of motivation towards 

 information-seeking behaviour, it must also be recognized that these needs 

 arise out of the roles an individual fills in social life. So far as specialized 

 information systems are concerned, the most relevant of these roles is ‘work 

 role’, that is, the set of activities, responsibilities etc. of an individual, usually 

 in some organized setting, in pursuit of earnings and other satisfactions (ibid, s. 

 9). 

 

Som citatet antyder ligger den nära kopplingen mellan 

informationsökningsbeteenden och mänskliga behov i att människor i sina 

sociala roller strävar efter förtjänst och tillfredställelse. En rad faktorer 

påverkar människor i deras sociala roller och gör att de prioriterar sådant som 

de anser vara nödvändigt. Framförallt är detta användbart för att förstå hur 

informationssökningsbeteenden triggas igång och hur det görs ansträngningar 

för att tillgodose behoven. 

 

Case och Given placerar också informationsbehovet i ett bredare sammanhang. 

Det handlar inte om att informationsbehoven knyter an till olika problem som 

uppkommer utan istället om hur information kan användas för att reducera 

varierande former av tomrum som uppstår. Case och Given (2016) betonar hur 

det inom forskningen på 1970-talet inleddes ett åsiktsutbyte som fokuserade på 

att reducera osäkerhet. Inom forskningen uppmärksammades motiv som ligger 

till grund för informationssökningar. En av förespråkarna som Case och Given 

(2016) hänvisar till är Dervin (1983). Hon antyder att informationsbehov kan 

likställas med ett tomrum som behöver fyllas och detta kan göras med hjälp av 

information. Dervin antyder att människor som ställs inför svårigheter, 

bekymmer, eller behov av att begripa något strävar efter att få klarhet i detta. 

Därför betonar hon att människor ständigt är på jakt efter information. Enligt 

författaren kan informationsbehovet karaktäriseras som de frågor som 

uppkommer i samband med att människor strävar efter att får klarhet i 

någonting. Det leder till att människor söker efter information för bättre kunna 

förstå en situation (Case & Given. 2016, s. 87). 
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4.2 Informationsbeteenden 

Först och främst har jag valt att beskriva vad som kännetecknar en modell och 

på vilket sätt de är användbara. Wilson (1999) beskriver i artikeln ”Models in 

information behaviour research” vad som kännetecknar en modell inom ramen 

för informationsbeteenden: 
 

 A model may be described as a framework for thinking about a problem and 

 may evolve into a statement of relationships among theoretical propositions. 

 Most models in the general field of information behavior are of the former 

 variety: they are statements, often in the form of diagrams, that attempt to 

 describe information seeking-activity, the causes and consequences of that 

 activity, or relationships among stages in information-seeking behavior 

 (Wilson, 1999, s. 250). 

 

Modeller är därför användbart för att bättre förstå hur människors 

informationsbeteenden styrs av en rad olika handlingar men också hur de 

påverkas av en rad faktorer. Den modell jag tänkt använda är Wilsons (1996) 

utarbetade modeller för informationsbeteenden (se figur 1 nedanför). Denna 

modell är en omarbetning av en tidigare modell han presenterat i en artikel 

1981. Modellen som arbetats fram baseras på forskning från rad olika 

ämnesområden som informationsvetenskap, beslutsfattande, psykologi, 

innovation, hälsokommunikation och konsumtionsforskning. De olika stegen i 

denna modell har därför en teoretisk förankring (Wilson, 1999, s. 256-257). 

 

 
Figur 1 – Wilson´s 1996 model of information behavior (Wilson, 1999, s. 257) 

 

Modellen utgår från en person och dennes informationsbehov inom ramen för 

ett särskilt sammanhang, detta beskrivs i modellen som ”Context of 

information need”. I modellen återfinns också ”Activating mechanism” som 

ger en antydan om att vissa informationsbehov kan tillgodoses med hjälp av 

informationssökningsbeteenden och andra inte. I modellen beskrivs dessutom 

en rad motiv som ger en bättre förståelse för varför användarna väljer att söka 

information. I Wilsons modell beskrivs ”intervening variables” och utgör olika 

motiv till varför användaren väljer att söka information. De består av 

följande:”Psychological”, ”Demographic”, ”Role-realted or interpersonal”, 

”Environmental” och ”Source characteristics”. ”Psychological” handlar om 

fysiologiska motiv som innebär att en person till exempel drivs av nyfikenhet 

eller utmaningar. ”Demographic” är demografiska motiv som styrs av bland 

annat olika ålder eller kön. ”Role-related or interpersonal” handlar om hur 
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användarna styrs av olika roller de försätts i och hur dessa påverkar deras 

motiv. ”Environmental” handlar olika levnadsförhållanden och hur dessa utgör 

olika motiv som styr.”Source-characteristics” knyter an till användarnas motiv 

att använda källor med specifika egenskaper.  

 

I modellen återfinns också ”Risk/reward theory” som handlar om varför 

användaren föredrar att använda sig av vissa informationskällor framför andra. 

Modellen illustrerar också en rad informationsbeteenden som användaren kan 

utföra för att tillfredsställa sina informationsbehov. De informationsbeteenden 

som finns i modellen är ”Passive attention”, ”Passive search”, ”Active search” 

och ”Ongoing search”. Passiva informationsbeteenden kan handla om att 

bläddra eller upptäcka information. Aktiva informationsbeteenden kan handla 

om att aktivt söka efter information eller att användarna har särskilda motiv att 

utföra särskilda informationsbeteenden. Det sista steget i modellen 

”Information processing and use” innebär att användaren bearbetar och 

använder sig av informationen som sökts fram (ibid, s. 256-257). 

4.3 Funktioner i sociala medier 

De aktiviteter som utförs i sociala medier kan sammankopplas med sju 

funktionella byggstenar som beskrivs av Kietzmann, Hermkens, MacCarthy 

och Silvestre i artikeln ”Social media? Get serious! Understanding the 

functional building blocks of social media” (2011). Dessa sju funktionella 

byggstenar består av följande:”identitet”, ”konversationer”, ”delning av 

innehåll”, ”närvaro”, ”relationer”, ”rykten” och ”grupper” (Kietzmann, et al., 

2011, s. 241; min översättning). De funktionella byggstenarna påverkar 

användarupplevelsen på olika sätt. 

 

”Identitet” handlar om att visa upp sin identitet i sociala medier, det innebär att 

visa upp information om sig själv på skilda sätt. Sådan information kan bestå 

av namn, ålder, kön, yrke eller vart man bor. Det finns inslag av subjektiv 

information i den personliga presentationen som tankar, känslor, eller det 

människor tycker om eller inte tycker. Människor avslöjar därför information 

om som själva i den personliga presentationen. Detta innebär att användandet 

av sociala medier och skapandet av en personlig profil blir en form av 

subjektivt identitetsskapande. Att presentera sin egen identitet och att ge 

uttryck för åsikter, smak och tycke kan medföra vissa problem. Detta beror 

enligt författarna på att människor synliggör sin personliga identitet i sociala 

medier och innehåll som delas är därför förknippat med den personliga 

identiteten. 

 

”Konversationer” fungerar som ett ramverk för kommunikation och avgör hur 

användare kan kommunicera med varandra i sociala medier. Vissa sociala 

medier har ett tydligare fokus på kommunikation mellan människor eller olika 

grupper. Anledningen till att konversationer äger rum kan bero på en rad olika 

orsaker men människor använder sociala medier främst för att göra sin röst 

hörd. 

 

”Delning” ger en återspegling av hur användarna utbyter, förmedlar och tar 

emot innehåll. Att vara social innebär som användare utbyta innehåll med 

varandra i sociala medier och detta utgör en central del av användandet. 

Sociala medier gör det möjligt för människor att socialisera med varandra 
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eftersom de är sammankopplade med varandra i specifika tjänster. Detta 

innebär att människor är sammankopplade med varandra i olika tjänster och 

funktionerna i dessa tjänster styr över vad användarna kan göra. 

 

”Närvaro” är kännedomen om huruvida andra användare är tillgängliga i 

sociala medier. Det innebär att känna till vart andra användare befinner sig i 

den virtuella världen. I sociala medier kan vi se andra användares 

statusuppdatering och detta ger en indikation på huruvida andra användare är 

aktiva eller inte. Ett exempel på detta är när vi checkar in på en plats, detta 

signalerar till andra användare att vi är närvarande och fungerar som en brygga 

mellan den verkliga världen och den virtuella världen. 

 

”Relationer” utgör ett ramverk för i vilken utsträckning andra användare kan 

komma i kontakt med varandra. Inom ramen för ”relationer” innebär det att två 

eller fler användare har något gemensamt att samtala kring och avsikten att 

socialisera är gemensam. Olika sociala medier innebär att användare är 

sammankopplade på olika sätt och styr hur information kan utbytas men också 

vad det finns för information. Detta innebär att användarnas relationer i sociala 

medier är strukturerade på olika sätt, det går att se olika kopplingar mellan hur 

användare är sammanlänkad med varandra. Användarna kan använda olika 

sociala medier för att komma närmare inpå personer de vill träffa. Vissa sociala 

medier skiljer sig också till skillnad från andra eftersom de har i syfte att 

upprätthålla redan existerande relationer till skillnad från andra som är mer 

användbara för att utöka vänskapskretsarna. 

 

”Rykten” innebär att det som användare i sociala medier går att känna igen 

andra personers ståndpunkter men också de egna, dessutom handlar ”rykten” 

om tillit. I sociala medier kan användarna själva göra aktiva val och vara 

följare av sådant de önskar eller sådant de inte önskar. Det kan finnas motiv för 

att sluta följa något i sociala medier. 

 

”Grupper” bestämmer i vilken sträckning användarna kan få tillgång till 

”communitys” eller ”sub-communitys” i sociala medier. I sociala medier görs 

en åtskillnad mellan två olika grupper. Den första gruppen består av sådana 

som användarna själva skapar och bjuder in vänner till, den andra gruppen är 

sådana som finns tillgängliga online. Dessa kan antingen vara öppna för 

samtliga användare att få tillgång till, de kan även vara stängda eller nås med 

hjälp av att få en inbjudan av andra användare. I ”grupper” begränsas 

delningen av innehåll till de individer som är medlemmar i gruppen, övriga 

användare utesluts (ibid, s. 243-248). 

4.4 Användning av teorierna 

Föreställningarna av Case och Given (2016) är användbara eftersom det går att 

förstå utbytesstudenternas informationsbehov utifrån ett bredare sammanhang. 

Framförallt handlar det om hur utbytesstudenterna går till väga för att hämta 

upplysningar i största allmänhet. De föreställningar som beskrivs av Wilson 

(1981) är användbara eftersom jag kan placera in utbytesstudenternas 

informationsbehov i skilda användningsområden. Dessutom kan teorin 

användas för att illustrera vilka mänskliga behov det är som ger upphov till 

varierande former av informationssökningsbeteenden hos utbytesstudenterna.  
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Modellen av Wilson (1999) kan användas för att sammankoppla de aktiviteter 

som utbytesstudenterna utför i sociala medier med varierande former av 

informationsbeteenden. Framförallt handlar det om att synliggöra aktiva och 

passiva informationsbeteenden. Dessutom kan modellen användas för att 

placera in utbytesstudenternas användande av sociala medier i olika 

användningsområden. Modellen kan också användas för att ge en förklaring till 

vad det är som motiverar dessa informationsbeteenden inom ramen för 

respektive användningsområde. Teorin av Kietzmann, Hermkens, MacCarthy 

och Silvestre (2011) är tänkta att användas för att illustrera hur de sju 

funktionella byggstenarna påverkar utbytesstudenternas användarupplevelser i 

sociala medier. Detta görs med hjälp av att koppla samman de aktiviter som 

utförs av utbytesstudenterna i sociala medier med de sju funktionella 

byggstenarna. 

 

I nästa kapitel beskriver jag hur det empiriska materialet samlats in. Kapitlet 

som följer innehåller en presentation av det empiriska materialet, där gör jag 

också en analys hjälp av valda teorier och tidigare forskning. 
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5 Metod 

För att besvara forskningsfrågorna kan antingen en kvalitativ eller kvantitativ 

ansats användas. Bryman (2012) beskriver några skillnader mellan kvantitativa 

och kvalitativa ansatser. I texter av en rad författare som Bryman hänvisar 

beskriver de hur den kvantitativa ansatsen strävar efter att mäta förhållanden 

till skillnad från den kvalitativa ansatsen som är ett användbart analysverktyg 

för att fokusera på orden som beståndsdelar (Bryman, 2012, s. 408). Den 

kvalitativa ansatsen är därför användbar för att illustrera hur utbytesstudenterna 

använder sig av sociala medier eftersom det går att skildra aktiviteter de 

sysselsätter sig med och att beskriva dessa med hjälp av ord. Dessutom är den 

användbar på samma sätt för att synliggöra utbytesstudenternas centrala 

informationsbehov. Det hade också varit möjligt att göra en kvantitativ studie 

med hjälp av enkäter för att undersöka vilka sociala medier utbytesstudenterna 

använder sig av, vad de brukar göra, hur ofta sociala medier används och att 

göra jämförelser mellan olika grupper av användare. De kvantitativa metoderna 

är inte lika användbara på samma sätt eftersom de inte ger utrymme för 

utbytesstudenterna att själva delge sina egna erfarenheter och upplevelser, 

därför har jag valt en kvalitativ ansats för att möjliggöra detta. Jag har även valt 

att göra en tematisk analys av det insamlade intervjumaterialet, genomförandet 

beskrivs i det sista avsnittet. 

5.1 Kvalitativa intervjuer 

För att samla in empiriskt material använde jag mig av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Något som jag tagit hänsyn till är strukturen på 

intervjuerna som enligt Trost innebär att ha frågor som berör ett särskilt 

ämnesområde och att frågorna inte sträcker sig över till andra ämnesområden 

(Trost, 2010, s. 40-41). Genomförandet av intervjuerna var semistrukturerade 

vilket innebär att jag använde en mall med intervjufrågor för att möjliggöra 

insamling av empiriskt material som kunde användas för att besvara 

frågeställningarna (se bilaga 1 - Intervjuguide). Detta möjliggjorde flexibilitet 

under intervjuerna eftersom intervjupersonerna kunde tala om sådant som var 

av intresse för dem. Utöver detta ställdes även en rad följdfrågor under 

intervjusamtalen för att förtydliga sådant som varit oklart men också för att 

följa upp intressanta spår. 

5.2 Intervjufrågor 

Nedanför följer en beskrivning hur intervjuerna strukturerades och de frågor 

som ställts.  

 

1. Intervjuerna började med några demografiska frågor om ålder, kön, 

utbildning, hur länge respondenterna avser studera i Sverige och hur länge de 

varit i Sverige. Sedan frågade jag respondenterna vilka sociala medier de 

använder sig av. För att hålla koll på de plattformar respondenterna använder 

sig av bad jag dem att under intervjun välja mellan utklippta cirklar med 

beteckningar på sociala medier som de använder sig (se bilaga 2 – Hjälpmedel 

under intervjuerna). Jag bad respondenterna lägga fram cirklar med 

beteckningar av sociala medier som de använder sig av på bordet. Detta gjorde 
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möjligt för mig att hålla koll på de sociala medier respondenterna använder sig 

av. Jag hade även en utklippt cirkel med övriga sociala medier i fall att de 

använder sig av andra sociala medier. 

 

2. Efter detta ställde jag frågor till respondenterna för att kartlägga deras 

centrala informationsbehov. Här frågade jag respondenterna varifrån de hämtar 

information för att hålla sig uppdaterade om sådant som händer i hemlandet. 

Jag frågade även respondenterna varifrån de hämtar information för att hålla 

sig uppdaterade om sådant som händer i Sverige och i omgivningen de bor och 

studerar i. Vi samtalade om varifrån de hämtar information, vilka källor de 

använder sig av men även hur de resonerar kring att använda sig av varierande 

källor. Tillhörande frågor kretsade även kring källkritik och hur respondenterna 

resonerar kring källkritik i sociala medier. Jag frågade även respondenterna om 

de eventuellt upplevt några besvärliga situationer när de kommit till Sverige för 

första gången, men även hur de gått till väga för att komma till rätta med dessa. 

 

3. Jag ställde sedan frågor till respondenterna för att få en inblick i hur de 

använder sig av sociala medier. En av frågorna kretsade kring vad 

respondenterna vanligen brukar göra när de använder sig av sociala medier. I 

samband med detta använde vi oss av cirklarna med beteckningar av sociala 

medier som respondenterna valt. Vi samtalade även om grupper i sociala 

medier och på vilket sätt dessa är användbara, också om sådant som upplevdes 

som mindre bra. På samma sätt talade vi även om att följa andra i sociala 

medier. Intervjusamtalen kretsade även kring hur respondenterna använder sig 

av sociala medier för att komma i kontakt med familj och vänner i hemlandet. 

 

4. I det sista skedet av intervjuerna ställde jag frågor till respondenterna som 

handlar om huruvida de själva delar, kommenterar och publicerar inlägg i 

sociala medier. Respondenterna blev även tillfrågade huruvida de själva aktivt 

diskuterar och publicerar inlägg på sociala medier. 

5.3 Deltagare 

De respondenter jag intervjuat kom jag i kontakt med hjälp av att lägga ut 

inlägg på Facebook. Jag fick hjälp av Studentkåren i Göteborg med att gå med 

i en Facebook grupp för internationella studenter som studerar på Göteborgs 

Universitet. Kontakten med dem skedde via e-post och telefon, vi kom fram till 

att det enklaste sättet att komma i kontakt med de internationella studenterna 

var med hjälp av att publicera ett inlägga i deras Facebook grupp. Efter att jag 

gått med i Facebookgruppen publicerade jag ett inlägg däri vilket jag 

förklarade att jag letade efter personer som var villiga att bli intervjuade om 

hur de använder sig av sociala medier (se bilaga 3 –Facebook inlägg med 

Inbjudan till intervjuer). De som var intresserade att bli intervjuade ombeddes 

kontakta mig via e-post. Jag använde mig även av en Facebook grupp för att 

komma i kontakt med Internationella studenter från Högskolan i Borås. Jag 

fick hjälp av en internationell koordinator på Högskolan i Borås med att gå 

med i denna grupp. Den internationella koordinatorn träffade jag personligen 

på Högskolan, han tipsade om deras Facebook grupp för internationella 

studenter. Efter att jag fått tillträde till denna Facebook grupp publicerade jag 

även ett inlägg där jag förklarade att jag letade efter personer som är villiga att 

bli intervjuade (se bilaga 3 – Facebook inlägg med Inbjudan till intervjuer). De 
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som var intresserade att bli intervjuade ombeddes kontakta mig via e-post. 

 

De som var intresserade kontaktade mig via e-post och vi bokade tider för 

intervjuer som ägde rum i april under vårterminen 2017. Dessa genomfördes i 

grupprum som bokats i förväg på Samhällsvetenskapliga biblioteket, 

Biomedicinska Biblioteket och Humanistiska Biblioteket i Göteborg. 

Intervjuerna ägde även rum på Högskolebiblioteket i Borås. Det var relativt 

svårt att komma i kontakt med respondenter och få personer var intresserade att 

delta i intervjuerna. Efter att det första inlägget publicerats i Facebook gruppen 

för internationella studenterna från Göteborgs Universitet fick jag tag på 6 

respondenter. När det första inlägget på Facebook gruppen för internationella 

studenter från Högskolan i Borås publicerats gav det ingen respons första 

gången. Efter att ha publicerat ett nytt inlägg med en påminnelse fick jag svar 

från två internationella studenter från Högskolan i Borås. Totalt fick jag tag på 

8 respondenter, varav 6 studenter från Göteborgs Universitet och två från 

Högskolan i Borås. Respondenternas namn har jag valt att ersätta med 

pseudonymer. Respondent G studerar på Högskolan i Borås och är den enda 

personen från ett annat land som studerar på svenska i sin klass. Därför har 

intervjuperson G belagts med anonymitet eftersom det annars kan vara möjligt 

att avslöja vem personen är. 

 

Ett möjligt alternativ för att få tag på intervjudeltagare hade varit att sätta upp 

lappar på Högskolan i Borås eller Göteborgs Universitet och på så vis 

efterfråga respondenter. Denna tanke slog mig men samtidigt fanns det risk för 

att dessa inte skulle uppmuntras på samma sätt, Facebook är en bra kanal att 

förmedla information genom och att på så sätt komma i kontakt med 

intervjudeltagare. Ett annat alternativ hade varit att utgå från en lista med 

utbytesstudenter som studerar kurser eller program och att kontakta dem via 

exempelvis e-post men detta var ett beslut som kursansvarig rådde över och de 

föredrog att inte lämna ut dessa uppgifter. Därför valde jag att använda mig av 

Facebook för att komma i kontakt med intervjudeltagarna.  

 

Respondent A studerar på Göteborgs Universitet och kommer från USA, hon är 

21 år gammal och studerar skandinavisk kultur. I Sverige har hon varit student 

i fyra månader och avser studera en termin. 

 

Respondent B studerar på Göteborgs Universitet och kommer från Finland. 

Hon är 20 år gammal och studerar till ekonomilärare och har varit student i 

Sverige i 3 månader. Studierna hon bedriver är sträcker sig över en termin. 

 

Respondent C studerar på Göteborgs Universitet och kommer från 

Nederländerna. Hon är 22 år gammal och studerar masterprogram i Europeiska 

Studier. Hon har studerat i Sverige i 1,5 år och läser program. 

 

Respondent D studerar på Göteborgs Universitet och kommer från Frankrike, 

hon studerar Masterprogram i Molekylär Biologi. Hon har varit student i 

Sverige i tre år och läser progam.  

 

Respondent E kommer från Österrike och studerar till lärare i engelska och 

geografi på Göteborgs Universitet. Hon är 22 år gammal och har studerat i 

Sverige i fyra månader, totalt avser hon studera i Sverige under en termin. 

 



32 

 

Respondent F studerar kurser i bioteknik på Högskolan i Borås. Hon är 22 år 

gammal och kommer från Slovenien, totalt sett har hon studerat i Sverige sedan 

januari och avser studera en termin. 

 

Respondent G är anonym. I några av citaten pratar respondenten om sitt 

hemland och detta har jag ersatt med *** för att inte avslöja vem hon är. 

 

Respondent H studerar på Göteborgs Universitet och kommer från 

Storbritannien, han är 21 år gammal och studerar Språk. På Göteborgs 

Universitet läser han kurser. 

 

Jag är medveten om att min Facebooksida innehåller personliga saker som till 

viss del förmedlar en bild av vem jag är, det är möjligt att intervjudeltagarna 

kollat upp vem jag är innan de själva beslutat sig för att delta i intervjuerna. 

Framförallt har några av personerna som deltagit i intervjuerna liknande 

livsstilar och fritidsintressen som mig själv vilket kan bero på att de själva 

funnit sådant som de själva kan identifiera sig med på min Facebooksida. Det 

är inte helt orimligt eftersom det kan vara önskvärt att kolla upp en främmande 

person innan. De som deltagit i intervjuerna är mestadels kvinnor, jag har inte 

själv styrt över urvalet på något sätt utan deltagarna har själva kontaktat mig. 

Detta kan bero på att kvinnor är mer aktiva i sociala medier och att män är 

mindre aktiva. Dessutom är intervjudeltagarna unga, detta kan bero på att 

yngre personer är mer aktiva i sociala medier. 

5.4 Etik 

Vetenskapsrådet beskriver olika forskningsetiska principer som är värdefulla 

att beakta i samband med och innan genomförandet forskning, dessa beskrivs i 

rapporten ”God Forskningssed” (2011). Där beskrivs ”anonymisering” eller 

”avidentifiering” som handlar om att uppgifter presenterade i forskningen inte 

skall ge andra kännedom om vem forskningsdeltagarna är. Det handlar alltså 

om att ta avstånd från att ange sådana uppgifter i presentationen av resultatet 

som kan användas för att identifiera en särskilt person. Konfidentialitet å andra 

sidan syftar till att behandla uppgifter som samlats in från forskningen på ett 

betryggande sätt för att de inte skall hamna i orätta händer (Vetenskapsrådet, 

2011, s. 67). 

 

Därför har jag strävat efter att behandla det insamlade empiriska materialet från 

intervjuerna på ett betryggande sätt för att det inte skall hamna i orätta händer. 

Dessutom har jag valt att avidentifiera personerna som deltagit i intervjuerna, 

både i presentationen av intervjudeltagarna men också i presentationen av 

resultatet. En person har också anonymierats. Detta har jag gjort för att försäkra 

mig om att ingen skall kunna avslöja vem det är som deltagit i intervjuerna. 

Innan intervjuerna startade bad jag också om respondenternas medgivande att 

spela in intervjuerna. Dessutom informerade jag respondenterna om studiens 

syfte och de frågor som kommer att beröras under intervjuerna. 

Respondenterna informerades om att det insamlade intervjumaterialet skall 

hanteras på ett betryggande sätt och att jag aktivt skulle verka för att de 

insamlade materialet inte skulle hamna i orätta händer. Eftersom användandet 

av sociala medier också möjligen kan inskränka på en del privata 

angelägenheter informerade jag respondenterna om att de inte behöver dela 

med sig av sådant som de anser är för personligt eller annat de inte önskar dela 
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med sig av. Jag försäkrade också respondenterna om att de närsomhelst kan 

avbryta intervjuerna om de inte önskar fortsätta.  

5.5 Intervjuerna 

Under intervjun upplevde jag att intervjuguiden fungerade bra och 

respondenterna pratade mycket. Även om jag använde mig av intervjuguiden 

som utgångspunkt tillkom det frågor under intervjuernas gång, ibland fanns det 

behov av förtydliganden eller mer information för att förstå hur respondenterna 

resonerat. Här följer också ett exempel på en fråga som ställts under intervjun 

och det svar jag fått: 

 

Intervjuare:  
 

 “Can you give some examples of groups that you are a member of on social 

 media? 

 

Respondent B:  
 

 “I am following some food related Facebook groups so can it can also be 

 advices about what kind of food I can make or where I can get food from or 

 what kind of products I can buy. I am not a vegetarian but the pages are for 

 vegan options so that’s like where I get advice and recommendations about 

 what kind of vegan food I can buy or do or eat or anything. I just 

 see what others write.” 

 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon som lånades från Studentcentrum 

vid Högskolan i Borås. För mig fungerade det bra att använda diktafon och 

inspelningarna blev tydliga, detta medförde inga svårigheter att i efterhand att 

höra vad som sagts vid genomlyssningen av de inspelade intervjusamtalen. 

Intervjuerna varade i genomsitt 30 minuter, den kortaste intervjun varade i 25 

minuter och den längsta i 41 minuter. 

5.6 Utskrift 

Här börjar steg ett i den tematiska analysen som Braun och Clarke (2006) 

redogör för. Det handlar om att verbalt insamlat material behöver transkriberas 

för att kunna genomföra den tematiska analysen. Författarna hänvisar till en 

författare som betonar att transkribering av intervjuer gör det möjligt att 

bekanta sig med empiriskt material som samlats in. Braun och Clarke hänvisar 

också till en annan författare som illustrerar några aspekter som är värdefulla 

att beakta i samband med transkriberingar av intervjumaterial. Framförallt 

handlar det om att välja ut det som innehållsmässigt sätt är väsentligt, dessutom 

skall innehållet återges på ett sanningsenligt i dess naturliga form. 

Interpunktioner kan även användas för att lyfta fram sådant som är 

betydelsefullt som t.ex. ”Jag gillar”. Författarna beskriver också något som jag 

ser som en fördel med att transkribera intervjumaterial. Det är att den tolkande 

förmågan utvecklas i samband med transkriberingar av intervjumaterial. Detta 

är fördelaktigt vid analysen av materialet eftersom innehållet uppmärksammas 

mer ingående (Braun & Clarke, 2006, s. 88). Dessutom blir det transkriberade 

materialet tillgängligt i text som är avsevärt enklare att hantera eftersom det går 

att kopiera och klistra in textmaterialet på ett passande sätt.  
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I enlighet med vad Braun och Clarke (2006) föreslår har jag valt att lyfta fram 

sådant som är intressant med hjälp av interpunktioner. När jag transkriberade 

intervjumaterialet använde jag mig av Microsoft Word och Windows Media 

Player. Jag lyssnade på ljudfilerna i Windows Media Player samtidigt som jag 

skrev ner det jag lyssnade på ordagrant i ett Word-Dokument för varje 

intervjusamtal. I samband med detta var det även nödvändigt att pausa 

inspelningarna men också att backa fram och tillbaka i ljudfilerna för att 

uppfatta vad respondenterna sagt. Vid vissa tillfällen var det även nödvändigt 

att höja ljudnivån för att uppfatta vad respondenterna sagt. Intervjusamtalen är 

på engelska förutom ett intervjusamtal som är på svenska. Jag har valt att inte 

översätta intervjusamtalen i citaten från engelska till svenska eftersom detta 

kan medföra språkliga missar. Dessutom finns det risk för att gå miste om 

respondenternas naturliga sätt att tala i samband med en översättning. 

5.7 Kvalitet 

Golafshani (2003) betonar att oavsett metod behöver resultatet styrkas med att 

det är trovärdigt. Författaren hänvisar till en författare som beskriver en rad 

begrepp, dessa begrepp kan användas för att avgöra en studies kvalité istället 

för reliabilitet och validitet som användas i kvantitativa metoder. De begrepp 

som beskrivs är bland annat ”trovärdighet”, ”neutralitet” eller 

”anpassningsbarhet” samt ”överenstämmelse” eller ”pålitlighet”. Författaren 

betonar även att begreppet ”pålitlighet” har en motsvarighet till reliabilitet 

inom kvantitativa metoder (ibid, s. 600-601: min översättning). I följande ger 

jag en beskrivning av hur jag förhållit mig till dessa begrepp för att sträva efter 

att få en tydlig presentation hur jag gått till väga för att genomföra min 

undersökning. 

 

Begreppet ”trovärdighet” handlar om att det är viktigt att redogöra för hur 

stegen i forskningsprocessen gått till. I metodavsnittet har jag därför strävat 

efter att ge en tydlig beskrivning av hur jag gått till väga steg för steg i 

genomförandet av undersökningen. ”Neutralitet” och ”anpassningsbarhet” 

handlar om att inte ge uttryck för egna åsikter eller synpunkter i 

framställningen av forskningsresultaten. Därför har jag strävat efter att ge en 

neutral framställning i presentationen av forskningsresultaten som inte 

genomsyras av att jag tar parti för sådant som respondenterna ger uttryck för. 

Detta gällde även för genomförandet av mina intervjuer där jag i rollen som 

intervjuare strävade efter att ställa frågor och lyssna. I samband med 

genomförandet av intervjuerna strävade jag efter att ta avstånd från att ge 

uttryck för personliga åsikter. Även detta är en form av ”anpassningsbarhet” 

under intervjuerna, att anpassa sig till situationen och att träda in i rollen som 

en neutral lyssnare och frågeställare.  

 

När det kommer till ”neutralitet” och ”anpassningsbarhet” har jag i största 

möjliga mån försökt att förhålla mig så neutral som möjligt, såväl vid 

genomförandet av intervjuerna och i presentationen av forskningsresultaten. 

Begreppen ”överenstämmelse” eller ”pålitlighet” är något som kan likställas 

med reliabilitet inom kvantitativa metoder. Golafshani hänvisar till en 

författare som antyder att detta kan möjliggöras med hjälp av att noggrant 

granska såväl genomförandet som slutresultatet av forskningen vilket resulterar 

i att undersökningen blir mer följdriktig. Framförallt handlar 

”överenstämmelse” om kopplingen mellan de olika delarna i uppsatsen och hur 
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de hänger ihop. Därför har jag strävat efter att få till ett innehåll i mina 

frågeställningar, tidigare forskning, teori och metod som samvarierar med 

varandra. Dessa delar ligger till grund för insamling av relevant empiriskt 

material med hjälp av den valda metoden och därför har jag strävat efter att i 

största möjliga mån få en överenstämmelse mellan uppsatsens olika delar. Men 

det handlar också om det som Golafshani betonar att resultaten skall vara 

överrenstämmande över tid. När det gäller resultateten från min studie är detta 

något svårare eftersom deltagarnas attityder förändras eftersom de ständigt 

influeras av nya intryck i omgivningen. Därför är det svårt att försäkra sig om 

att resultatet från min undersökning är överrenstämmande över tid. 

5.8 Tematisk analys 

Jag har valt att genomgå de 6 steg i den tematiska analysen som Braun och 

Clarke (2006) redogör för (Braun & Clarke, 2006, s. 87). Författarna beskriver 

även två möjliga vägar som kan väljas i samband med den tematiska analysen 

för att identifiera mönster i det empiriska materialet. Författarna hänvisar till 

andra författare som betonar att det första är ”induktivt”. Detta innebär att 

teman som identifierats styrs av empiriskt material som samlats in, vilket 

innebär att den tematiska analysen inte styrs av forskarens teoretiska intresse 

inom ämnesområdet. Det andra är den ”teoretiska tematiska analysen” som 

innebär att den tematiska analysen istället styrs av det teoretiska eller 

analytiska intresset (Ibid, s. 83-84). Jag har valt att använda det ”induktiva” 

tillvägagångssättet, detta innebär att jag valt att urskilja teman ur empiriskt 

material som samlats in. Här följer en redogörelse för de steg som jag 

genomgått i samband med den tematiska analysen: 

1. Det första steget handlar om att bekanta sig med empiriskt material som 

samlats in. Till detta hör att transkribera intervjumaterial samt att läsa 

igenom intervjumaterialet flera gånger. I avsnitt - 4.5 ”Utskrift” har jag 

redogjort för hur jag gått till väga för att transkribera intervjumaterialet 

som samlats in. Sedan har jag läst igenom det flera gånger för att 

identifiera mönster, intressanta aspekter och sådant som hänger ihop. I 

samband med detta antyder författarna att idéer som uppkommer kan 

nedtecknas i samband med genomläsningen av empiriskt material som 

samlats in. Därför har jag i samband med genomläsningen av det 

transkriberade intervjumaterialet gjort en ”tankekarta” med idéer där 

jag uppmärksammat gemensamma aspekter. 

2. I det andra steget handlar det om att skapa preliminära koder och att 

identifiera intressanta egenskaper ur det empiriska materialet som 

samlats in. I samband med genomläsningen av det insamlade 

intervjumaterialet använde jag mig av kommentarer för att beskriva 

sådant som intervjupersonen talat om. Jag valde att kommentera allt 

empiriskt material som samlats in (se bilaga 4 – Exempel på 

kommentarer och koder). När jag lade till kommentarerna använde jag 

mig av Microsoft Word och den kommentarsfunktion som finns där för 

att markera vad respondenterna talat om. Jag valde att kommentera allt 

empiriskt material som samlats in, kommenterar med liknande innehåll 

markerade jag med samma färg. Dessutom handlar det enligt författarna 

om att jämföra empiriskt material som är relevant i relation till varje 

kod. Efter att kommentarerna genomförts skrev jag ut alla dokument i 
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färg för att få en bättre överblick. Efter detta läste jag igenom alla 

kommentarer för att få en bättre förståelse för det insamlade empiriska 

materialet i sin helhet, dessutom antecknade jag gemensamma aspekter 

som jag funnit. 

3. Steg tre handlar om att leta efter teman och att sortera in koderna enligt 

särskilda teman, samt att samla ihop allt relevant empiriskt material 

som hör till respektive tema. De gemensamma aspekter som jag 

identifierat i steg två gjorde jag om till koder. Dessa koder använde jag 

mig av, sedan gick jag igenom de kommentarer jag skrivit i Microsoft 

Word och kodade dessa. Detta gjorde det möjligt för mig att identifiera 

sådant i det empiriska materialet som var sammanhängande (se bilaga 4 

– Exempel på kommentarer och koder). Efter att ha läst igenom de 

kodade kommentarerna i Microsoft Word ett antal gånger kunde jag 

sedan identifiera preliminära teman. I ett nytt Word dokument skrev jag 

ner de preliminära teman jag valt och sedan flyttade jag över relevant 

kommenterad och kodad empiriskt material till de preliminära temana. 

4. I det fjärde steget handlar det om att granska de teman som valts och 

försäkra sig om att de har en koppling med de koder som används för 

att välja ut specifika egenskaper från det empiriska materialet. I 

samband med detta generas också en tematisk karta för analysen. Här 

granskade jag helheten för att försäkra mig om att jag valt relevant 

kodat empiriskt material till respektive tema och att de verkligen 

passande ihop.  

5. Det femte steget handlar om att bestämma de karakteristiska 

egenskaper som kännetecknar respektive tema. Dessutom handlar det 

om att försäkra sig att analysen är övergripande och att definitionerna 

och namnen på respektive tema är tydliga. I detta skede läste jag 

igenom innehållet i respektive tema jag valt för att anteckna typiskt 

kännetecknande drag för respektive tema. Efter detta kunde jag komma 

fram till lämpliga benämningar av respektive tema. 

6. I detta steg handlar det om att färdigställa rapporten, till detta hör att 

välja ut exempel från det empiriska materialet som är lockande och 

färgstarka. Analysen avslutas med de exempel som valts ut, dessutom 

är det viktigt att dessa har en tydlig koppling mellan forskningsfrågorna 

och den tidigare forskningen (ibid, s. 87-88). Det var inte möjligt att 

presentera allt empiriskt material som jag valt till respektive tema 

eftersom det skulle bli allt för omfattande. Jag valde istället ut lockande 

och relevanta exempel på sådant som respondenterna resonerade 

gemensamt kring inom ramen för respektive tema. Detta gjorde jag med 

hjälp av att välja ut olika citat till varje tema. 

De teman som identifierats i samband med den tematiska analysen handlar om 

utbytesstudenternas informationsbehov som knyter an till olika 

användningsområden. Dessa teman besår av följande:”Att upplysa sig”, 

”Nyheter”, ”Praktisk information”, ”Utbildningsrelaterad information” och 

”Kulturell information”. När det kommer till utbytesstudenternas användande 

av sociala medier kunde jag identifiera en rad teman som knyter an till olika 

användningsområden. Dessa teman består av ”Nöjesrelaterat användande”, 
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”Om levnadsförförhållanden” samt ”Rollrelaterat användande”. Här beskriver 

jag hur specifika tjänster används inom ramen för dessa sammanhang. Tre 

andra teman som identifierats är ”Undvikande beteenden”, ”Källkritiska 

beteenden” samt "Irrelevant information". Dessa är mer generella och kretsar 

kring användandet av sociala medier i sin helhet. Respektive tema har sedan 

analyserats med hjälp av de valda teorierna och den tidigare forskningen. De 

teman som identifierats presenteras i nästa kapitel. 
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6 Resultat 

Nedan presenterar jag resultatet från den tematiska analysen. Först presenterar 

jag de teman som kretsar kring utbytesstudenternas informationsbehov som 

består av: ”Att upplysa sig”, ”Praktisk information”, ”Utbildningsrelaterad 

information” samt ”Kulturell information”. Dessa teman presenteras i avsnittet 

"6.1 Informationsbehov". Detta följs av temana ”Nöjesrelaterat användande”, 

”Om levnadsförhållanden” samt ”Rollrelaterat användande”som utgör en rad 

användningsområden för sociala medier. Inom ramen för dessa teman beskriver 

jag de sociala medier som används och de olika aktiviteter som utförs där. 

Dessa teman presenteras i avsnitt "6.2 Användande av sociala medier". Jag har 

också valt att inkludera tre övergripande teman som identifierats i samband 

med den tematiska analysen och dessa presenteras i avsnittet ”6.3 Generella 

beteenden”. Dessa teman handlar om generella informationsbeteenden som 

kretsar kring utbytesstudenternas användande av sociala medier i största 

allmänhet. Inom ramen för dessa teman används inga specifika sociala medier 

utan det handlar snarare om användningen av sociala medier i sin helhet. De 

teman som handlar om generella informationsbeteenden är ”Undvikande 

beteenden”, ”Källkritiska beteenden” samt ”Irrelevant information”. Jag har 

även valt att markera sådant som respondenterna gett starka uttryck för med 

hjälp av att ”markera” detta i citaten. Analysen redovisas tema för tema. De 

slutsatser jag kommit fram till redovisas i slutet av varje tema och där görs 

också en analys med hjälp av teorin, dessutom jämför jag resultatet med 

tidigare forskning. 

6.1 Informationsbehov 

I den tematiska analysen kunde jag identifiera fem teman som handlar om 

utbytesstudenternas centrala informationsbehov. Det första temat ”Att upplysa 

sig” handlar om hur respondenterna går till väga för att hämta upplysningar. Ett 

annat tema illusterar de intervjuade respondenternas behov av att få tillgång till 

”Nyheter”som rör det egna hemlandet, om Sverige men också om övriga 

världen. Det tredje temat ”Praktisk information” visar att respondenterna är i 

behov av information som på olika sätt kan underlätta deras vistelse i en ny 

omgivning. I den tematiska analysen urskildes också ett fjärde tema 

”Utbildningsrelaterad information”. Detta tema åskådliggör respondenternas 

behov av att få tillgång till utbildningsrelaterad information. Femte temat som 

identifierats illustrerar respondenternas behov av att få tillgång till ”Kulturell 

information”. Detta visar att respondenterna är i behov olika former av 

information som knyter an till kultur. Temana presenteras först, sedan 

analyseras dem med hjälp av vald teori och tidigare forskning. 

6.1.1 Att upplysa sig 

Flera av respondenterna talade om att de använder sig av Google för att få 

tillgång till upplysningar. Här berättar Respondent A hur hon gått till väga för 

att få tillgång till upplysningar om en händelse som skett i hennes hemland 

USA: 

 
“I think it’s in a situation when a girl from my high-school died in November, 

we weren’t close or anything but we are from a “very very” small town so it 
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was “huge” news. Not that there where that many sources, just because it was 

a car crash. It was a difficult topic obviously, but I definitely tried to Google it. 

People where posting about it on Facebook so I did try to find out about that. 

Because it was just unbelievable that someone that was just a year older than 

me had already died. I didn’t think that we were at that point yet, but it was 

just crazy. And then I guess political stuff, and stuff with the election and 

things like that. Or any time a big celebrity dies, when Michael Jackson died, 

yeah stuff like that, “big moments.” 

 

För Respondent A handlar det framförallt om att få tillgång till upplysningar 

om ”… big moments” som hon själv antyder. En av respondenterna talar också 

om andra sätt att hämta upplysningar på som inte delas gemensamt med de 

andra respondenterna. Här berättar Respondent C hur hon gör för att finna 

upplysningar om sådant som är oklart för henne: 

 
“I try to find the information in another language or I ask my classmates or 

friends or use another source of information to get what I want.” 

 

Citatet illustrerar hur hon använder sig av olika källor för att finna de 

upplysningar hon önskar. Dessutom söker hon efter information på flera språk 

för att undersöka om detta ger tillgång till fler upplysningar. Ett annat vanligt 

tillvägagångssätt som respondenterna använder sig av för att få tillgång till 

upplysningar består av att fråga andra. Detta brukar Respondent D göra, men 

hon har också en sista utväg för att få tillgång till upplysningar: 

 
“If I Google it and I cannot find it then I would ask some friends that I think 

would know about that and see if they could recommend me something and if 

my friends don’t know then I would post it on Facebook and ask if someone 

would know.” 

 

Hennes sista utväg är att använda sig av Facebook. Det är få respondenter som 

använder sig av Facebook för att få tillgång till upplysningar. Här följer ett 

annat exempel på hur Respondent H går till väga för att hämta upplysningar: 

 
“I think Facebook is kind of the easiest way to find out about that. If Facebook 

fails I think that my last resort is Google, just trying to find the right words for 

what I am trying to find.” 

 

Han är den enda som använder sig av Facebook för att hämta upplysningar och 

om han inte hittar det han söker använder han sig av Google istället som sista 

utväg. 

 

Case och Given (2016) hänvisar till en text författad av Derwin (1983) som 

antyder att människors informationsbehov kan betraktas utifrån ett bredare 

sammanhang. Det kan likställas med ett tomrum som behöver fyllas upp med 

information. Derwin betonar därför att människor ständigt är på jakt efter 

information och strävar efter att få kännedom om sådant de önskar förstå. För 

respondenternas del som befinner sig i ett annat land och studerar i en 

omgivning de inte är helt bekanta med kan Google vara användbart för dem att 

få tillgång till upplysningar. Framförallt ger Google dem tillgång till snabba 

upplysningar. Detta illustererar att söktjänsten är värdefull för respondenterna 

eftersom den ger dem tillgång till önskvärda upplysningar. För Respondent H 

är också Facebook användbart för att få tillgång till upplysningar. 
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Andra tillvägagångssätt respondenterna använder sig av för att få tillgång till 

upplysningar består av att använda muntliga källor. Enligt Wilson (1999) utgör 

även muntliga källor möjliga alternativ som kan användas för att tillfredsställa 

informationssökningsbehov som är nära förbundna med kognitiva och affektiva 

behov. För respondenternas del behöver affektiva behov inte helt och hållet 

vara förknippat med att få tillgång till önskvärda upplysningar. Affektiva 

behov som är känslomässiga och psykologiska kan likväl handla om att de 

intervjuade respondenterna känner behovet av att få känslomässigt stöd. Detta 

kan därför upplevas på ett annat sätt när upplysningar förmedlas mellan två 

personer till skillnad från när upplysningar hämtas från t.ex. Google. Därför är 

det tänkbart att de intervjuade respondenterna väljer att fråga andra eftersom de 

kan få känslomässigt stöd av andra i samband med att de får upplysningarna. 

Särskilda upplysningar kan vara mer passande att fråga andra om eftersom det 

dessutom kan finnas behov av att få känslomässigt stöd. 

6.1.2 Nyheter 

I detta tema har jag identifierat tre sorters nyheter som respondenterna är i 

behov av att få tillgång till. Respondenterna är framförallt i behov av att hålla 

koll på sådant som händer i det egna hemlandet, i övriga världen men också i 

Sverige. Inga av respondenterna använder sig av samma källa att hämta nyheter 

från. De flesta av respondenterna hämtar nyheter från hemsidor på nätet, vissa 

använder även tryckta tidningar och några ser också nyheterna på tv.Några 

respondenter använder sig också av Facebook och en använder sig av podcasts. 

Den enda gemensamma nyhetskälla som används gemensamt för några av 

respondenterna är ”The Local”. Detta är en nyhetssida på nätet med svenska 

nyheter på engelska. Här berättar Respondent A om en rad olika nyhetskällor 

hon använder sig av för att hålla koll på vad som händer i sitt hemland (USA): 

 
”Sometimes I use the Daily Mail, at home I read the San Francisco Chronicle. 

Sometimes I read people.com; it’s really trashy stuff though. Sometimes 

Yahoo, every once in a while CNN and 60 minutes and then we have a news 

channel called ABC in California so sometimes I watch that. They do 

newscasts and featured stories, so if there is like I don’t know a rat infestation 

in a building there will be their top stories for the night. That’s more local 

though, it’s bay area pretty much.” 

 

De nyhetskällor Respondent A använder är olika amerikanska nyhetsbyråer. 

Här följer ett annat exempel på nyhetskällor som Respondent H använder sig: 

 
“On social media Facebook is definitely the one where I find those kinds of 

things. Then normal news websites like BBC and The Guardian, that sort of 

thing for news about the UK, I use generally those two to update for news. I 

suppose on Facebook as well, not as much as for the UK stuff that appears. I 

suppose maybe I listen to a podcast called “Radio Sweden på lätt svenska” and 

from there I can get a little bit I suppose. Generally those two I suppose”. 

 

Han är en av de få intervjuade respondenterna som använder sig Facebook för 

att hålla koll på nyheterna, dessutom använder han sig också av lokala 

nyhetssidor som BBC och the Guardian. En av respondenterna använder sig av 

en källa för att få tillgång till nyhetshändelser i världen och om sitt egna 

hemland (Frankrike). Så här berättar Respondent D om sin nyhetsanvändning: 
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“But yeah for the International ones and for the French one I go to Google 

News and it’s everything that happens in the world and these kinds of things. 

The thing is that I usually look at news in French even if they are international, 

but anyway all of the news is kind of biased so you have to read many articles 

and make your own opinion and all of that. I am lucky that I speak English 

because everything is in English so that’s good “except the Swedish news that 

sometimes is not in English.” 

 

I citatet betonar Respondent D att svenska nyheter inte alltid finns tillgängliga 

på engelska: ”… except the Swedish news that sometimes is not in English”. 

Respondent E berättar också om svårigheterna med att förstå svenska nyheter 

eftersom hon inte kan det svenska språket. Hon använder sig av en sida på 

Facebook som har svenska nyheter på engelska: 

 
”Like I said if I open the paper “I don’t understand a word”. I forget the name 

but there’s like a Facebook page with Swedish news in English, I follow that 

page and it’s for all of Sweden but it’s mostly stuff that happens in the cities 

but apparently nothing ever happens up north.” 

 

Även om Respondent E anser att det oftast inte händer mycket i norden väljer 

hon att följa en sida på Facebook som ger henne tillgång till svenska nyheter på 

engelska. Detta är nyhetssidan ”The Local” vilket vi kunde konstatera efter att 

intervjun avslutats. Två av respondenterna jag intervjuat kan svenska, en av 

dem har varit i Sverige under en längre tid och har hunnit lära sig språket lite 

grann. Den andra respondenten har svenska som andraspråk. Respondent C 

berättar om källor hon använder sig av för att hålla koll på svenska nyheter, 

även hon använder sig av ”The Local” för att få tillgång till svenska nyheter på 

engelska: 

 
“Also news, Göteborgsposten, Aftonbladet, Facebook also because people 

share information about what’s going on in Gothenburg and I am following 

The Local Sweden which is a news outlet for Sweden but in English.” 

 

Även Respondent G har kunskaper i det svenska språket och här berättar hon 

om sin nyhetsanvändning för att hålla koll på sådant som händer i Sverige: 
 

”Jag läser tidningar och jag brukar kolla på SVT, jag brukar vända mig dit för 

att kolla om det har hänt något stort.” 

 

Det är framförallt svårt för de respondenterna som inte kan svenska eftersom 

de får en begränsad insyn i svenska nyhetshändelserna. Dessa respondenter 

begränsas till att använda källor med svenska nyheter på engelska. Det är inte 

säkert att dessa källor uppmärksammar händelser i Sverige på samma sätt som 

övriga svenska nyhetskällor. Seo, et al., (2016) betonar framförallt hur språket 

kan medföra problem för utbytesstudenterna. Det är därför möjligt att de 

respondenter som inte kan svenska får en begränsad insyn i de svenska 

nyhetshändelserna. 

 

De respondenterna jag intervjuat är i behov av lokala nyheter (svenska) men de 

är också i behov av att få tillgång till nyheter om sådant som händer i det egna 

hemlandet och övriga världen. Detta stämmer väl med studien av Khoo (2014) 

som konstaterar att människor vanligen hämtar information om utländska och 

lokala nyheter från sociala medier. Få av de respondenter jag intervjuat 

använder sig av Facebook för att hålla sig uppdaterade om olika händelser. I 

studierna av Quinn (2016) samt Sin och Kim (2013) antyder författarna att 
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utbytesstudenterna är i behov av att upplysa sig om händelser som äger rum i 

hemlandet. När det kommer till de nyhetskällor respondenterna använder sig av 

för att hålla koll på händelser i hemlandet använder de sig av olika källor. Men 

även när det gäller de källor som används för att hålla koll på nyheter som rör 

övriga världen. När det kommer till lokala nyheter kan detta ha att göra med att 

respondenterna använder sig av specifika nyhetskällor som används för det 

egna hemlandet. Respondent A använder sig av lokala nyhetssidor som Yahoo 

och CNN medan Respondent D använder sig av Google News där hon även får 

tillgång till nyheter om övriga världen. Dessutom använder sig Respondent H 

av nyhetskällor som BBC och The Guardian. Detta ger en antydan om att det 

förekommer skillnader mellan de nyhetskällor respondenterna använder sig av 

för att hålla koll på nyheterna i hemlandet. Däremot är det några av 

respondenterna som använder sig av ”The Local” som ger dem tillgång till 

nyheter på svenska. Detta kan ha att göra med att det är en av de få 

nyhetskällor som finns tillgänglig som erbjuder svenska nyheter på engelska. 

 

De intervjuade respondenternas informationsbehov när det gäller nyheter 

handlar om att de önskar hålla koll på händelser som äger rum i det egna 

hemlandet, i övriga världen men även i Sverige. Detta är en form av affektivt 

behov som Wilson (1999) beskriver och handlar om att få kunskap. För de 

intervjuade respondenternas del handlar det om att få kännedom om händelser 

som uppmärksammas på olika platser. För respondenternas kretsar deras 

informationssökningsbeteenden kring att hitta svenska nyheter vilket de inte 

annars hade varit i behov av om de studerat i sitt egna hemland. Därför är det 

inte helt orimligt att de intervjuade respondenterna har ett större 

informationsbehov som utbytesstudenter eftersom de dessutom måste hålla koll 

på de svenska nyheterna. 

6.1.3 Praktisk information 

Ett annat informationsbehov som identifierats ur den tematiska analysen är 

respondenternas gemensamma behov av att få tillgång till praktisk information 

som framförallt underlättar vistelsen i en ny omgivning. Informationsbehovet 

kretsar framförallt kring att få tillgång till praktisk information om 

omgivningen men också att få tillgång till information om boende. Respondent 

E berättar om praktisk information hon sökte fram innan hon reste iväg till 

Sverige för att studera för första gången: 

 
“I checked information about public transport, some of the sightseeing stuff 

that I could do and how to get on with specific routes that I knew I would need 

the first couple of days. You know where the grocery store is and where is the 

pharmacy, the stuff you need in the beginning. I pretty much found it on my 

own.” 

 

Respondent E talar framförallt om sådant som är nödvändig att kolla upp innan 

avresan för att kunna orientera sig de första dagarna. Detta består framförallt av 

sådan information som underlättar orienteringen i en ny omgivning för första 

gången. Andra problem flera respondenter upplevt i samband med deras studier 

i Sverige är svårigheterna med att hitta boende. Respondent C berättar om sin 

upplevelse och hur hon fått hjälp av sin tidigare hyresvärd med att hitta boende. 

Det är nämligen så att respondenten under en tid av sina studier också rest till 

Bryssel för att studera, sedan har hon återvänt till Sverige för att studera igen: 
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“What was problematic, could have been problematic, was to find housing but 

again I was very lucky with this. I knew already two persons before I came 

here so I stayed with a friend the first few days and with the same woman, my 

previous landlord. So I made an appointment to see the room and she was very 

reasonable and really nice so you can have the room, there are no other people 

who are interested in the room. And I think that even if there where she would 

have kept her promise and waited for me to come there, so I didn’t have 

housing problems at all actually.” 

 

Flera av respondenterna berättar om problem med att hitta boende i samband 

med studierna i Sverige. De som inte haft turen att få hjälp av en vänlig 

hyresvärd med att hitta boende har istället vänt sig till en grupp på Facebook 

där det finns möjlighet att hitta boende. Respondent D berättar om 

svårigheterna med att hitta boende i Sverige och hur hon haft tur att få hjälp 

med boendet av några studiekamrater hon lärt känna under sin tid som 

Ersamusstudent: 

 
“Well the main problem in Sweden at least as a master student and for moving 

student is the housing which is really hard to find. So I had this problem the 

second time when I came to Sweden because I had to find a place to live and 

yes there is a “queue like forever” and all of that. Yeah but once again I 

actually did use social media, there is a lot of accommodation groups. And 

then it was this people I knew when I was Erasmus that was renting an extra 

room so I got a room from them. So yeah I would say that accommodation is a 

really “huge issue” in Sweden especially I mean in Gothenburg, but I don’t 

know if it’s the same in Stockholm.” 

 

Problem med att hitta boende är ett av de största problemen som flera av 

respondenterna upplevt. Detta illusteraras i konversationen med Respondent D 

där hon använder ord som ”huge issue” och ”queue like forever” i vilket hon 

syftar på svårigheterna med att få boende. Respondent H hade ett annat 

problem när han kom till Sverige, här berättar han om det: 

 
“Maybe the main thing is the Swedish identity cards, we have nothing like that 

back in the UK: I didn’t understand how that works and you need it for 

everything so that was so kind of confusing, that’s the main one I can think of. 

I didn’t even understand that I had one until I asked about it. I eventually 

found out that everyone is supposed to have one so I went to the office of my 

faculty at the university so they managed to found it for me. So that was quiet 

easy to sort out in the end”. 

 

För honom uppstod det problem med de svenska ID-korten och för att få hjälp 

med detta sökte han hjälp av dem som hanterar administrativa ärenden på 

institutionen där han studerar. 

 

När det kommer till respondenternas informationsbehov handlar det om 

behovet av att få tillgång till information som kan användas för att anpassa sig 

till en ny omgivning. Detta är ett av de informationsbehov som Sin och Kim 

(2013) identifierat bland de internationella studenterna som deltagit i deras 

studie. Denna information kan bland annat hjälpa utbytesstudenterna att 

orientera sig i och likväl anpassa sig fysiskt till nya omgivningar. Att vara 

utbytesstudent och resa till ett land i en helt ny omgivning innebär att det blir 

mycket nytt att hålla reda på. Detta illustrerar att respondenternas 

informationsbehov blir större eftersom de är i behov av information som kan 

hjälpa dem att anpassa sig till en ny omgivning. Men detta informationsbehov 

behöver nödvändigtvis inte vara lika intensivt under hela studietiden. 
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Studenterna lär sig också att succesivt anpassa sig till sin nya omgivning och 

därför är det sannolikt att behovet av att få tillgång till information om 

omgivningen minskar allt eftersom. Detta bekräftar också antagandet av Hamid 

et al., (2016) som antyder att utbytesstudenterna får ett större 

informationsbehov i samband med att träder in i en ny miljö. 

 

Problem med att hitta boende är något som flera respondenter också upplevt, 

dessutom är de i behov av att få tillgång till information om boende. I studien 

av Khoo (2014) illustrerar resultatet hur människor i största allmänhet söker 

information om boendeförhållanden i sociala medier. Konversationerna med 

respondenterna vittnar om att det är problematiskt att hitta boende men också 

att de har ett uttryckligt behov att hitta information om boende. För Respondent 

H uppstod det också problem med de svenska ID-korten och för att lösa detta 

tog han hjälp av de som hanterar administrativa frågor på hans fakultet. För 

utbytesstudenternas del handlar det framförallt om att deras informationsbehov 

blir större eftersom de är i behov av information som kan underlätta det för 

dem att anpassa sig till en ny omgivning. Enligt Wilson (1999) består 

fysiologiska behov vanligen av att få tillgång till mat, skydd och vatten. De 

behov som identifierats hos de intervjuade respondenterna kan därför betraktas 

som fysiologiska vilka i sin tur ger upphov till informationssökningsbeteenden. 

Informationssökningsbeteendet som uppstår i samband med detta handlar 

framförallt om att hitta information om en ny omgivning men också om 

boende. 

6.1.4 Utbildningsrelaterat information 

Ett annat informationsbehov som kunde identifieras i samband med den 

tematiska analysen är respondenternas gemensamma behov av att få tillgång 

till utbildningsrelaterad information. Detta informationsbehov handlar 

framförallt om respondenternas behov av att få tillgång till information som 

förmedlas via universitetet eller högskolan där respondenterna studerar. De 

flesta av respondenterna använder sig av sociala medier där de följer högskolan 

eller universitet för att få tillgång till information om aktiviteter som äger rum. 

Informationsbehovet handlar dessutom om att få tillgång till information som 

kan användas i samband med studierna. Respondent G berättar om information 

hon använder sig av till sin utbildning: 

 
”Jag behöver ju det för studierna och då är det ju artiklar, böcker och 

föreläsningsmaterial som jag använder mig av.” 

 

Här följer ett annat exempel på hur Respondent A söker fram information till 

utbildningen: 

 
“More like the library catalogues if I need to find a book, I’ve been to the 

service center quite a few times.” 

 

Respondent A använder sig också av Service Center som ger service till 

studenterna på Göteborgs Universitet, de besvarar bland annat 

utbildningsrelaterade frågor. Informationsbehovet handlar även om att få 

tillgång till information om händelser som sker på universitet eller högskolan. 

Detta informationsbehov handlar inte om information som kan användas i 

utbildningen utan behovet av att få tillgång till information om evenemang och 

händelser som universitetet eller högskolan tillhandahåller. Respondent D 
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berättar hur hon får tillgång till information om sådant som händer på 

Göteborgs Universitet via Facebook: 

 
“Also I use the Student Portal for the University of Gothenburg and I am 

following them on Facebook because “they have lots of cool events”, for 

example a conference about LinkedIn in Handels that was really nice.” 

 

Här berättar Respondent D att hon följer Göteborgs Universitet på deras 

Facebook sida, dessutom verkar hon nöjd med de aktiviteter som tillhandahålls 

eftersom hon antyder följande: “… they have lots of cool events”. Fördelen 

med sociala medier enligt Xu och Mocarski (2014) är att både studenter och 

utbildning kan använda dem för att kommunicera med varandra inom ramen 

för det akademiska sammanhanget. Detta talar för att sociala medier är 

användbart inom ramen för det akademiska sammanhanget eftersom det ger 

studenterna möjligheten att hålla koll på olika aktiviteter som äger rum. 

 

Konversationerna med respondenterna illustrerar också deras 

utbildningsrelaterade informationsbehov som består av att få hjälp med 

utbildningsrelaterade frågor. Respondent A har besökt Service Center ett antal 

gånger för att få hjälp med olika studierelaterade frågor. I studien av Hamid, et 

al., (2016) hänvisar författarna till en studie som illustererar att de 

internationella studenterna behöver stöd för att anpassa sig till sin akademiska 

omgivning. Dessutom illustererar de en betydelsefull aspekt som de identifierat 

i en av studierna de tagit del av. Det är att utbytesstudenterna behöver omges 

av positiva akademiska attityder och övertygelser samt att de bland annat är i 

behov av rådgivning. Detta illusterar att det är värdefullt för respondenterna att 

få hjälp med studierelaterade frågor. Detta informationsbehov kan även se 

likvärdigt ut för övriga studenter eftersom de också är i behov av att hålla koll 

på aktiviteter som äger rum på universitetet eller högskolan. Dessutom är även 

de i behov av att få svar på frågor som rör utbildningen.  

 

Det utbildningsrelaterade informationssökningsbeteendet uppkommer 

framförallt ur mänskliga affektiva och kognitiva behov som Wilson (1999) 

beskriver. Affektiva behov kan för studenternas del generera varierande former 

av informationsbehov inom ramen för deras utbildning. De affektiva behoven 

handlar om att tillgodose ett kunskapsbehov och är nära förbundet med den 

information som används inom ramen för utbildningen. Kognitiva behov å 

andra sidan handlar om att lära sig olika förmågor och att planera saker och 

ting. Detta behov ger därför upphov till varierande former av 

utbildningsrelaterade informationssökningsbeteenden. Att få tillgång till 

aktiviteter och händelser på universitetet eller högskolan kan underlätta 

studenternas planering och gör det möjligt för dem att planera och ta del av 

aktiviteter i god tid. Dessutom kan kognitiva behov uppstå i samband med 

utbildningen vilka är nära sammanbundna med att lära sig varierande 

förmågor. Även dessa kan generera varierande former av utbildningsrelaterade 

informationssökningsbeteenden som består av att få tillgång till information för 

att lära sig önskvärda förmågor. Däremot finns det inget som talar för att 

respondenternas utbildningsrelaterade informationsbehov skulle vara större än 

övriga studenters. Även övriga studenter är i behov av att få tillgång till 

information som kan användas till utbildningen, att få svar på studierelaterade 

frågor samt att hålla koll på aktiviteter och händelser som äger rum på 

högskolan eller universitet. 
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6.1.5 Kulturell information 

Ur den tematiska analysen identifierades ett annat gemensamt 

informationsbehov hos flera av respondenterna som består av att få tillgång till 

kulturell information. Informationsbehovet handlar dels om att få tillgång till 

information om kulturevenemang men också om information som handlar om 

Sverige och svenskar. Respondent D berättar om sitt informationsbehov som 

består av att få tillgång till information om olika kulturevenemang som äger 

rum i Göteborgsområdet där hon bor och studerar:  

 
“Like cultural events that happens in Gothenburg like a show, a theatre show 

or opera and all of that. If there is some exhibition in the museum for example, 

actually there are a lot of exhibitions I should go to. Like this kind of things 

and movies also that comes out.” 

 

Här berättar Respondent D om olika kulturevenemang hon själv anser att hon 

borde ta del av. En annan respondent talar om behovet av att få tillgång till 

kulturell information via sociala medier. Här berättar Respondent B om sitt 

informationsbehov som rör kulturell information: 

 
“I am following a blog about this woman who is living in Sweden, so I get 

cultural information about what kind of country Sweden is. I would also say 

that when it comes to cultural information I am mainly following and the only 

place where I actually produce cultural information is on my blog.” 

 

Kulturell information handlar också om att få tillgång till information om 

svenskar och Sverige. Detta var sådan information som Respondent E letade 

efter innan hon reste till Sverige för att studera: 

 
“I checked before Swedish culture, what kind of people are they, where they 

come from and what kind of languages they speak. Especially about the city 

because I heard it’s a very multicultural city, that’s all I knew. I looked that up 

in general.” 

 

Det Respondent E berättar handlar för hennes del om att hämta information om 

Sverige innan avresan för att bättre förstå kulturen i det land dit hon rest för att 

studera. För Respondent B handlar det å andra sidan om att följa en blogg som 

en svensk kvinna skriver, detta ger henne tillgång till löpande information om 

svenska levnadsförhållanden. Forbush och Focault-Welles (2016) beskriver 

kulturinlärningen som består av två dimensioner. Den andra dimensionen 

handlar om människors behov av att engageras i ett annat lands kultur och 

känna sig delaktig i kulturella grupper. De respondenter jag intervjuat är i 

behov av att lära känna kulturen i landet de studerar i som utbytesstudenter. 

Detta bekräftar att respondenterna är i behov av kulturinlärning som består av 

att få tillgång till information om den svenska kulturen på olika sätt. Även för 

Respondent D handlar det om att ta del av den svenska kulturen eftersom hon 

är i behov av att få tillgång till information om kulturevenemang som äger rum 

i Göteborg. 

 

Wilson (1999) beskriver de affektiva behoven som känslomässiga och 

psykologiska, dessa består bland annat av kunskapsbehov. De affektiva 

behoven ger i sin tur upphov till varierande former av 

informationssökningsbeteenden. För utbytesstudenternas del handlar det 

framförallt om att få kunskap om den svenska kulturen för att förstå den. I 
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samband med detta uppkommer varierande former av 

informationssökningsbeteenden som illustrerats i konversationerna med 

respondenterna. För respondenternas del kretsar deras 

informationssökningsbeteenden kring att finna information om 

kulturevenemang men också om Sverige och svenskar. Informationsbehovet 

blir därför större för de intervjuade respondenter eftersom de är i behov av att 

få tillgång till information om Sverige, svenskar och sådant som rör 

kulturevenemang. 

6.2 Användandet av sociala medier 

Samtliga respondenter jag intervjuat använder sig av sociala medier dagligen, 

däremot används inte alla sociala medier dagligen. I de tidigare studier jag 

presenterat illusterar de också att studenter i allmänhet är flitiga användare av 

sociala medier (Kim, Sin & Tsai, 2013; Hamid et al, 2016). De sociala medier 

respondenterna använder sig av är: Facebook, Instagram, SnapChat, Bloggar, 

YouTube, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Skype, LinkedIn och Jodle. 

Respondent A bor i USA och hon använder sociala medier vid särskilda 

tillfällen för att hålla koll på sådant som händer i USA. Så här berättar hon om 

tidsskillnaderna: 

 
“Sometimes I check it in the morning because I know a lot has been gone on 

since I’ve been asleep just because of the California time difference. And 

sometimes later in the night, I feel like in the morning, I feel here there is 

nothing much that changes, nothing for me to really see, so I feel like I check 

in the morning and then in the evening and then when I wake up. But 

throughout the day probably not as much”. 

 

Övriga respondenter bor i Europa och berörs inte av tidskillnaderna på samma 

sätt som Respondent A. För hennes del handlar det om att använda sociala 

medier på morgonen eller kvällen för att kolla om det hänt något hemma i USA 

när hon har sovit. Inga av respondenterna använder sig av sociala medier under 

särskilda tider på dygnet, det är främst vid tillfällen då de inte har något annat 

att göra eller när de har tid att fylla ut.  

 

I den tematiska analysen har jag identifierat en rad teman som hänger samman 

olika användningsområden inom vilka utbytesstudenterna använder sig av 

sociala medier. De teman jag identifierat med hjälp av den tematiska är 

”nöjesrelaterat användande”, ”rollrelaterat användande”. Dessutom kunde jag 

urskilja ett tema som handlar om användandet av sociala medier som knyter an 

till olika ”levnadsförhållanden”. Det förstnämnda temat ”nöjesrelaterat 

användande” handlar om att respondenterna använder sig av sociala medier i 

syfte att få underhållning. Temat ”rollrelaterat användande” kretsar kring hur 

sociala medier används av respondenterna inom ramen för olika roller som de 

träder in i. En av respondenterna har i uppgift att informera andra om livet som 

student i ett annat land. Några av respondenterna är också medlemmar i 

studentkårer och därför har de tilldelats olika uppgifter att utföra i sociala 

medier. Det sistnämnda temat ”levnadsförhållanden” innebär att sociala medier 

används av praktiska skäl för att underlätta respondenternas vardag på olika 

sätt. Användandet av sociala medier i de olika temana uppvisade även en rad 

olika funktioner och informationsbeteenden som hänger samman med hur 

sociala medier används inom de olika användningsområdena. Respektive tema 
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analyseras på slutet med hjälp av de valda teorierna och den tidigare 

forskningen. 

6.2.1 Nöjesrelaterat användande 

Inom ramen för nöjesrelaterat användande använder de intervjuade 

respondenterna följande sociala medier: Instagram, Facebook, SnapChat, 

Bloggar, YouTube, Tumblr, Twitter och Jodle. Jag beskriver hur 

respondenterna använder sig av dessa sociala medier enligt den ordning jag 

presenterat dem. Först börjar jag med att beskriva hur Instagram används och 

avslutningsvis beskriver jag hur Jodle används. 

 

Instagram 
Fler av respondenterna jag intervjuat använder sig av Instagram inom ramen 

för sin nöjesanvändning. Här berättar Respondent B vad hon brukar göra när 

hon använder sig av Instagram: 

 
“Instagram I am using to look at beautiful pictures or what’s happening in the 

celebrity world or something like that.” 

 

Detta illusterar att hon vanligen brukar använda sig av Instagram för att titta på 

bilder men också för att hålla kolla på vad kändisarna gör. Några av 

respondenterna är mer aktiva på Instagram, Respondent A är en av dessa: 

 
“Usually I am just posting a picture, it’s mostly just pictures honestly, and I 

really like photos and showing that stuff. Especially now, post photos, post 

photos, it probably annoys people but. I don’t know, “it’s like I am having a lot 

of fun” so I don’t really care that much.” 

 

I konversationen med Respondent A går det att förstå att hon använder sig av 

Instagram för nöjes skull vilket är tydligt eftersom hon betonar följande:”it’s 

like I amhaving a lot of fun…” Det är också tydligt att hon använder Instagram 

i syfte att lägga ut bilder. Här följer ett annat exempel på vad Respondent F 

brukar göra när hon använder Instagram: 

 
“On Instagram I also check the Instagram stories from people who I follow.” 

 

Respondent F använder det mer i syfte att hålla koll på vad personerna hon 

följer gör. Användandet av Instagram är nära förbundet med att ta del av bilder 

på olika sätt. Vissa är aktiva och somliga passiva, de som är aktiva tittar på 

bilder och de som är passiva tar del av vad andra gör. 

 
Facebook 
Samtliga respondenter jag intervjuat använder sig av Facebook, de flesta av 

respondenterna jag intervjuat gör detta i syfte att få underhållning. Här berättar 

Respondent C om vad hon vanligen brukar göra när hon använder sig av 

Facebook: 

 
”I share photos and sometimes I just make Facebook posts about something 

that comes up on my mind but I don’t do that too often. Sometimes I share 

videos but then again not too much.” 

 

Detta illusterar att Respondent C inte använder sig av Facebook särskilt ofta, 

men när hon väl gör det delar hon inlägg om sådant hon tänker på, dessutom 
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delar hon också videoklipp ibland. Det är tydligt att respondenterna inte skapar 

inlägg på Facebook särskilt ofta. Här följer ett annat exempel på hur 

respondent G använder sig av Facebook: 

 
”Jag postar inte så mycket själv där. Folk skriver i vissa grupper om olika 

ämnen jag är intresserad av, sedan följer jag diskussionerna där, men jag 

skriver inte så mycket själv, jag är mer där och kollar vad andra gör.” 

 

Detta illustrerar också att Respondent G inte heller skapar inlägg på Facebook 

särskilt ofta, användandet kretsar framförallt kring att hålla koll på vad andra 

gör. Även om respondenterna inte skapar inlägg särskilt ofta märks det att 

Facebook är användbart för att hålla koll på vad andra gör. Här berättar 

Respondent B vad hon brukar göra på Facebook: 

 
“And then Facebook, well that’s like a basic social media, so the best thing 

about it is maybe that you can easily see what your friends are doing, what 

people you know are doing even if those people are not considered to be your 

friends so, I get so much information easily and if you are not on Facebook 

you will be in big problems nowadays, at least in my circle of people I know.” 

 

Det som Respondent B berättar illustrerar att hon får tillgång till stora mängder 

information via Facebook. Att använda Facebook är något hon gör eftersom 

hennes vänner också gör det, om hon inte använder sig av tjänsten riskerar hon 

att gå miste om vad hennes vänner gör. De flesta är passiva och bläddrar 

mellan inlägg för att hålla koll på vad andra gör, de är få personer som är 

aktiva och delar inlägg. Även om detta förekommer sker det sällan. 

 

SnapChat 
Det några av de intervjuade respondenterna som använder sig av SnapChat. 

Några har också använt tjänsten sedan tidigare men jag har valt att bortse från 

detta eftersom jag vill fokusera på de sociala medier som respondenterna 

använder sig av som utbytesstudenter. Här berättar Respondent B vad hon 

brukar göra när hon använder sig av SnapChat: 

 
“On SnapChat I like the fact that you can just send pictures to your friends and 

they can see for a couple of seconds and if they download it to their phones I 

get information about it because it says a person took a screenshot of your 

SnapChat.” 

 

Detta illustrerar att Respondent B föredrar att skicka bilder till sina vänner, 

dessutom upplever hon att tjänsten är bra eftersom hon får reda på om andra 

har laddat ner de bilder hon skickat till andra. Här följer ett annat exempel på 

vad Respondent F brukar göra när hon använder sig av SnapChat: 

 
“Then SnapChat, I actually don’t use SnapChat that much but sometimes 

someone sends me a snap or something but that’s very rarely. I use Snapchat to 

check what I get from other people; sometimes I check the stories but not that 

often.” 

 

Detta illusterar att Respondent F inte använder sig av SnapChat särskilt ofta, 

hon använder det mest för att se vad andra har skickat till henne men hon 

använder det också för att se vad andra gör. Här följer ett annat exempel på en 

av respondenterna som är mer aktiv på SnapChat: 
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”I probably just have about 30 contacts on SnapChat and I only probably send 

about Snaps to about 10 people. Especially when I am in Sweden I only send 

them to people in Sweden, but that’s just stupid things like small jokes. I guess 

sometimes I use it because I don’t have Instagram so sometimes I use it to send 

pictures like a nice view to my friends for about five seconds.” 

 

För Respondent H handlar nöjesanvändandet mestadels om att skicka bilder 

med roliga skämt till andra. De flesta av respondenterna använder sig inte av 

SnapChat särskilt ofta förutom en av dem, mestadels handlar det om att hålla 

koll på bilder som andra skickat till dem. Men det handlar också om aktiva 

beteenden som består av att skicka bilder till andra. 

 

Bloggar 
Två av de intervjuade respondenterna använder sig av bloggar inom ramen för 

sitt nöjesanvändande. Inga av respondenterna skriver egna bloggar när det 

gäller nöjesanvändning, det handlar istället om att läsa andras bloggar. Här 

berättar Respondent B vad hon brukar göra när hon använder sig av bloggar: 

 
“Blogs I am using to read about what other people are doing and looking at 

pictures. And then blogs it’s a thing for me to get to know what others are 

doing so, the main best thing is the fact that people can write longer posts 

about what they are doing rather than just typing two sentences they can write 

about, they can write like four hundred words, five hundred words or six 

hundred words so longer posts than you can post on Facebook.” 

 

För hennes del handlar det framförallt om att läsa vad andra gjort samt att titta 

på bilder, dessutom föredrar hon att inläggen i bloggar inte heller är begränsade 

till ett antal tecken som kan användas. Här följer ett annat exempel på vad 

Respondent G brukar göra när hon använder sig av bloggar: 

 
”Jag följer några användare där som är bloggare, lite då och då, går in och 

kollar vad de har gjort.” 

 

Även hon följer andra användare för att ta del av vad de har gjort. Detta 

illusterar att det förekommer passiva beteenden som består av att läsa vad 

andra gjort. 

 
YouTube 
Det är två av de respondenter jag intervjuat som aktivt använder sig av 

YouTube i syfte att få underhållning. Här berättar Respondent B vad hon 

brukar göra när hon använder sig av YouTube: 

 
“YouTube I use to listen to music and watching videos and looks or interesting 

facts or anything like that.” 

 

Hennes användande består främst av att lyssna på musik och titta på 

videoklipp. Här följer ett annat exempel på vad Respondent G brukar göra när 

hon använder sig av YouTube: 

 
”Där brukar jag kolla videor, träningsvideor eller lyssna på musik, jag har inte 

Spotify på mobilen så jag lyssnar på musik där. Jo sen blir det roliga kattvideos 

och sådana grejer för skojs skull.” 

 

Konversationerna med respondenterna vittnar om att de vanligen lyssnar på 

musik eller tittar på videoklipp. På YouTube går det också att som användare 



51 

 

att ladda upp videoklipp men det är inget som de intervjuade respondenterna 

sysselsätter sig med. Det är svårt att avgöra om respondenterna aktivt letar upp 

videoklipp eller musikvideos. Detta kan betraktas som ett aktivt 

informationsbeteende, därför går det inte att bortse från att respondenternas 

informationsbeteenden på YouTube skulle kunna vara såväl aktiva som 

passiva. 

 

Tumblr 
Det är bara två av de intervjuade respondenterna som använder sig av Tumblr 

inom ramen för sin nöjesanvändning. Här berättar Respondent B vad hon 

brukar gör när hon använder sig av Tumblr: 

 
“In Tumblr I like that I can share what others have been putting there, and one 

of them is stuff about movies and one of them is stuff about Finland and it’s 

mainly means about Finland and stuff that its happening there. You don’t have 

to post anything yourself there you can just press share and then it just goes to 

your own block. I don’t usually write anything personal there and put anything 

that, it’s just read and looking what others are doing.” 

 

Detta illusterar hur Respondent B vanligen går in och läser vad andra gör. Här 

följer ett annat exempel på vad Respondent E brukar göra när hon använder sig 

av Tumblr: 
“On Tumblr I find friends with common interests and we talk about pictures 

and videos.” 

 

För Respondent E handlar det mer om att vara aktivt med andra användare som 

hon har gemensamma intressen med, dessutom diskuterar hon bilder och klipp 

tillsammans med andra. På Tumblr handlar respondenternas användande om 

både aktiva och passiva beteenden som att diskutera gemensamma intressen 

samt att hålla koll på vad andra gör. 

 
Twitter 
Denna tjänst används av två intervjuade respondenter. Här berättar Respondent 

E om vad hon brukar göra när hon använder sig av Twitter: 

 
“Yeah I share stuff about what I am doing; sometimes on Twitter what I am 

doing right now.”  

 

Det Respondent E brukar göra på Twitter handlar framförallt om att dela med 

sig om vad hon gör för tillfället. Här följer ett annat exempel på vad 

Respondent G brukar göra när hon använder sig av Twitter: 

 
”Där kollar jag vad som händer och ser vad Donald Trump har skrivit och 

följer diskussionen, det är många diskussioner där men jag har aldrig skrivit 

något själv.” 

 

För Respondent G handlar det mer om att se vad andra diskuterar. På Twitter 

handlar det dels om aktiva beteenden som består av att dela inlägg om vad man 

själv gör. Det handlar också om passiva beteenden som består av att ta del av 

diskussioner om sådant som andra skrivit.  

 
Jodel 
Det är enbart en av de intervjuade respondenterna som använder sig av Jodel. 

Här berättar Respondent B hur hon brukar använda sig av Jodel: 
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“It’s a social media where people are totally anonyms and then they can post 

things and write about things but it’s or write letters or short expressions and it 

also has this side of having groups where can talk about certain things and then 

you cannot know how has written what or anything. “It is really interesting to 

see how people are behaving there.” 

 

För Respondent B handlar det framförallt om hennes intresse att se hur andra 

beter sig där särskilt eftersom användarna av tjänsten är anonyma. Detta är 

uppenbart eftersom hon antyder följande: “It is really interesting to see how 

people are behaving there”. Här handlar det främst om passiva beteenden. 

6.2.1.1 Delning, nöje och nyfikenhet 

Respondenternas nöjesanvändande i sociala medier knyter an till en rad olika 

informationsbeteenden som de vanligen utför inom ramen för detta 

användningsområde. De informationsbeteenden som Wilson (1999) beskriver 

är bland annat ”Active search”, ”Passive search” och ”Passive attention”. 

”Active search” är ett aktivt informationsbeteende. I sociala medier kan det 

handla om att aktivt söka efter specifik information, att skapa inlägg eller 

diskutera med andra. De respondenter som använder sig av YouTube utför 

aktiva informationsbeteendena när de väljer att leta upp och använda sig av 

specifika videoklipp på YouTube. Även videoklipp kan betraktas som 

information och att gå in och leta upp ett specifikt YouTube klipp kan därför 

betraktas som ett aktivt informationsbeteende. Dessutom utförs aktiva 

informationsbeteenden eftersom respondenterna delar innehåll på Twitter och 

Tumblr, men även på Facebook och SnapChat ibland. Dessa 

informationsbeteenden kan karaktäriseras som aktiva eftersom respondenterna 

har motiv för att utföra sina handlingar. 

 

”Passive search” är en form av passivt informationsbeteende. De respondenter 

jag intervjuat använder sig i de flesta fall avsociala medier för att bläddra 

mellan olika inlägg eller för att hålla koll på vad andra gör. Detta kan betraktas 

som passiva informationsbeteenden. ”Passive attention” å andra sidan är en 

passiv form av uppmärksamhet. Inslag av detta förekommer också i 

respondenternas användande av sociala medier. Framförallt handlar det om att 

användarna får innehåll skickat till sig i sociala medier, detta är inte något som 

användarna själva påverkar. Det innebär att användarna får uppmärksamhet av 

andra när de får innehåll skickat till sig. Detta gäller framförallt för de 

respondenter som använder sig avSnapChat. 

 

I modellen för informationsbeteenden av Wilson finns en rad motiv som ligger 

till grund för respondenternas informationsbeteenden. Wilson beskriver en rad 

motiv som påverkar hur användarna söker efter information, dessa består bland 

annat av ”Psychological” och ”Source characteristics”. Den förstnämnda 

handlar om att användarnas informationsbeteenden drivs av nyfikenhet eller 

utmaningar, den senare handlar om användarens motiv att använda källor med 

specifika egenskaper. Respondenterna jag intervjuat använder sig av sociala 

medier inom ramen för sitt nöjesanvändande för att främst hålla koll på vad 

andra gör. Deras informationsbeteenden motiveras därför av att de är nyfikna 

att hålla koll på vad andra gör och för att upptäcka innehåll i sociala 

medier.”Source characteristics” innebär att användarna utför 

informationsbeteenden som består av att få tillgång till informationskällor med 
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specifika egenskaper. För respondenternas del handlar det om att de använder 

sig av en särskild social media för att få tillgång till källor med specifika 

egenskaper. På YouTube tar respondenterna del av videoklipp och 

musikvideos, dessutom tar de del av bilder på Instagram. Därför motiveras 

respondenterna av att använda sociala medier som ger tillgång till källor med 

specifika egenskaper.  

 

Inom ramen för respondenternas nöjesanvändande i sociala medier finns det 

också en rad funktioner de vanligen använder sig av. De funktioner som 

beskrivs av Kietzmann, Hermkens, MacCarthy och Silvestre (2011) består av 

bland annat ”identitet”, ”delning” och ”relationer”. Den förstnämnda handlar 

om att användarna ger uttryck för subjektiv information i den personliga 

profilen. Detta innebär att ge uttryck för tankar och känslor eller sådant man 

tycker om eller inte tycker om. Några använder sociala medier för att skapa 

inlägg. Respondent C är en av dem och för hennes del handlar det om att skapa 

inlägg om sådant hon tänker på, därför ger hon uttryck för subjektiv 

information med hjälp av sin personliga profil i sociala medier. Funktionen 

”delning” handlar om att användarna tar del av och förmedlar innehåll med 

varandra i sociala medier. Detta är också en funktion som flera av de 

intervjuade respondenterna använder sig av. De respondenter jag intervjuat 

delar själva inlägg och ibland skapar de också inlägg. Den sista funktionen 

”relationer” innebär att användarna kan samtala kring något gemensamt och 

socialisera med varandra eftersom de är sammanlänkade med varandra och kan 

utbyta information. Även detta är en funktion som en av de intervjuade 

respondenterna använder sig av. Framförallt Respondent E som använder sig 

av Tumblr för att socialisera om bilder och videoklipp tillsammans med andra 

hon har gemensamma intressen med. 

 

Att använda sociala medier i syfte att få underhållning är snarare en del av 

människors informationsbeteenden i största allmänhet vilket betonas av Khoo 

(2014). Detta antyder också Quinn (2016) som betonar att sociala medier bland 

annat ger användarna tillgång till underhållning. Kim, Sin och He (2013) kunde 

också konstatera att högskolestudenter framförallt använder sig av 

mikrobloggar och YouTube inom ramen för sitt nöjesanvändande. Även om 

nöjesanvändande förekommer i människors användande av sociala medier i 

största allmänhet kan det vara fördelaktigt för utbytesstudenterna del eftersom 

de kan använda sig av ”funktionen” delning i sociala medier som gör de 

möjligt för dem att ta del av och förmedla nöjesrelaterat innehåll med varandra. 

Som utbytesstudent kan det vara skönt att få underhållning när man känner sig 

uttråkad. 

6.2.2 Om levnadsförhållanden 

Respondenternas använder sig också av sociala medier inom ramen för olika 

levnadasförhållanden. Användandet av sociala medier knyter framförallt an till 

olika livsstilar men också för att förbättra den egna vardagen på olika sätt. Det 

handlar också om att använda sociala medier för att kommunicera med familj, 

släkt och vänner. De sociala medier som används för detta ändamål är: 

Facebook, WhatsApp, Skype, Bloggar och Twitter. Till att börja med beskriver 

jag hur respondenterna använder sig av sociala medier inom ramen för detta 

användningsområde. Detta görs enligt den ordning de presenterats. Först börjar 
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jag med att beskriva hur respondenterna använder sig Facebook och 

avslutningsvis beskriver jag hur Twitter används. 

 
Facebook 
Nästan samtliga respondenter jag intervjuat använder sig av Facebook eftersom 

de är medlemmar i grupper som handlar om olika livsstilar eller 

fritidsintressen. Några använder sig också av Facebook för att underlätta 

vardagen på olika sätt, det handlar framförallt om att vara medlem i grupper på 

Facebook där det går att ställa frågor och få svar. Nästan samtliga respondenter 

använder sig också av Facebook för att hålla koll på evenemang. Här berättar 

Respondent E om hur hon använder sig av Facebook: 

 
“I have a group for the place where I live so when I need something I ask, a 

while ago someone needed a chair and they posted it in the group and several 

replied.” 

 

Det Respondent E berättar om vittnar om hur hon använder sig av Facebook 

för att få svar på frågor av personer som befinner sig i hennes närhet. Detta 

underlättar olika praktiska saker i hennes vardag. Så här använder sig 

Respondent F av Facebook: 

 
“I follow a lot of raw food vegans, raw vegans, like food blogs, I mean food 

pages with a lot of food pictures. There are also quite a lot of pages with dog 

training, because I have a dog. And the climbing center of Ljubljana and 

climbing features and then there is a few of my friends. On Facebook I also 

follow some sort of what kind I call them, funny pages, and then there’s also 

lots of yoga and pages with yoga, yoga related features. There’s also a lot of 

stuff related to personal growth and also some sort of environmental pages like 

let’s clean the ocean and stuff like that.” 

 

Innehållet i konversationen med Respondent F illustrerar att hon får tillgång till 

information från Facebook som handlar om hennes livsstil som vegan och 

hennes fritidsintressen som är yoga och klättring. Här följer ett annat exempel 

på hur Respondent A använder sig av Facebook: 

 
“You can create events on Facebook now mostly and I think that’s really 

helpful, and then it kind of organizes it for you so, especially here when you 

trying to integrate yourself to get to know more people so yeah definitely to 

keep up to date.” 

 

För Respondent A är Facebook värdefullt för henne eftersom det går att skapa 

evenemang, dessutom ger det henne en möjlighet att lära känna fler människor. 

Så här använder sig Respondent B av Facebook: 

 
“Especially now when I am here as an exchange student it it’s easier track 

what interesting is going around me if I am pressing interesting in certain 

events on Facebook.” 

 

För Respondent B är Facebook användbart för henne som utbytesstudent 

eftersom hon kan hålla koll på sådant som händer och framförallt om det är 

något särskilt hon är intresserad av. Här följer ett annat exempel på hur 

Respondent H använder sig av Facebook för att framförallt hålla koll på sina 

fritidsintressen: 

 
“I feel that my life would be a bit hard without Facebook, for example with the 

sports team I play in post when they train and when there is a match or even 
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some other things like sorting a party. We have done that a couple of times in 

the student accommodation because everyone has Facebook, so that’s the 

easiest way to organize something so that everyone sees it”. 

 

För Respondent H är Facebook viktigt för honom eftersom det ger honom 

tillgång till värdefull information om hans fritidsintressen. Men det är också 

användbart eftersom det går att organisera evenemang i grupper på Facebook 

tillsammans med andra personer han bor tillsammans med. 

 

Konversationerna i sin helhet illusterar att respondenterna använder sig av 

Facebookför att ställa frågor som är ett aktivt informationsbeteende. Men också 

för att hitta information om livsstilar och fritidsintressen och för att hålla kolla 

på evenemang om sådant som händer i omgivningen. Detta innebär att det 

finns inslag av både aktiva och passiva beteenden. Det kan handla om att 

bläddra mellan information om livsstilar eller fritidsintressen i grupper på 

Facebook, men det handlar också om att aktivt leta efter specifik information. 

Även evenemang på Facebook kan aktivt letas upp eller upptäckas. 

 

WhatsApp 
De flesta av respondenterna använder sig av WhatsApp och då främst i syfte att 

kommunicera med familj, släkt och vänner. Några av respondenterna är också 

medlemmar i grupper där de chattar med personer de känner. Här berättar 

Respondent D om hur hon använder sig av WhatsApp: 

 
“WhatsApp is mainly to talk with my mom, so I try to send her a message 

regularly. Yeah exactly I mean as an International student I would say that 

WhatsApp is really cool to contact my mom and call her and all of that. 

Especially since Skype is so unstable and WhatsApp is way better when you 

want to call.” 

 

Respndent D använder sig av WhatsAppför att komma i kontakt med sin 

mamma och dessutom föredrar hon att använda sig av denna tjänst för att ringa 

istället för att använda sig av Skype som hon tycker är mer instabilt. Här följer 

ett annat exempel på hur Repondent E använder sig av WhatsApp: 

 
“I have some WhatsApp group where we talk about common music interests 

where there is like music groups we started because we have the same interest 

in music. But now we are just a group of friends that talk about everything 

basically, sometimes it’s like I just fixed my hair here is a picture of me or it 

could be I am in class and I am bored. Every once in a while we actually 

discuss music. Obliviously my favorite musicians, some comedy performers, 

some actors and actresses and obviously me friends, it’s a mix of all of them.” 

 

Det som Respondent E berättar vittnar om hur hon använder sig av tjänsten för 

att framförallt disskutera gemensamma intressen med andra i en grupp som hon 

är medlem i. Hon använder sig inte av WhatsApp för att ringa på samma sätt 

som Respondent D. Så här använder sig Respondent G av WhatsApp: 

 
”Den använder jag mycket och jag chattar, jag har faktiskt bara *** vänner på 

WhatsApp så jag är med i en grupp med alla mina vänner varav en av dem bor 

i USA och alla andra bor i *** ungefär. Jag är med i den gruppen, sen kanske 

de skriver sådana saker som faktiskt, eller det rör inte mig liksom som ska vi 

fika ikväll. Men jag kan ju givetvis inte vara med men jag tycker om att vara 

där ändå så att jag vet vad dem gör och sen vi pratar ihop där också. Sen min 

mamma använder WhatsApp och min moster så jag brukar ringar dem igenom 

den då, samma med min bror jag är i kontakt med honom där.” 



56 

 

 

Respondent G använder sig av WhatsApp och är medlem i en grupp där hon 

chattar men hon använder sig också av tjänsten för att ringa. Sammantaget 

illustrerar detta att respondenterna främst använder sig av WhatsApp för att 

chatta och ringa, det handlar främst om att komma i kontakt med familj och 

vänner. Här förekommer det främst aktiva informationsbeteenden som består 

av att kommunicera med familj, släkt och vänner. Respondenterna får också 

passiv uppmärksamhet av andra, framförallt får de uppmärksamhet av andra 

som ringer dem eller skickar meddelanden till dem i chatten. 

 
Skype 
Två av de intervjuade respondenterna är användare av Skype, däremot 

använder de sig inte av tjänsten särskilt ofta. Så här berättar Respondent F om 

hur hon använder sig av Skype: 

 
“Skype I use occasionally to communicate with people who prefer using 

Skype, that’s maybe once every two months.” 

 

Respondent F använder sig inte av Skype särskilt ofta, hon använder sig främst 

av tjänsten för att kommunicera med andra som också har den. Här följer ett 

annat exempel på hur Respondent C använder sig av Skype: 

 
”I use Skype and Facetime also to do video chatting”. 

 

Även hon använder sig av Skype för att kommunicera, men det främst för 

videosamtal. Sammantaget illustrerar detta att de intervjuade respondenterna 

använder sig av Skype för att komma i kontakt med andra och för att få tillgång 

till videosamtal. De aktiviteter som utförs på Skype består främst av aktiva 

handlingar, dessa består av att kommunicera med vänner. Men Respondenterna 

får också passiv uppmärksamhet av andra, framförallt får de uppmärksamhet 

av andra som ringer dem. 

 

Bloggar 
En av de intervjuade respondenterna använder sig också av bloggar för att hålla 

koll på sådant som rör livsstilar, innehållet hon tar del av kretsar kring en rad 

olika intressen hon har. Här berättar Respondent G hur hon använder sig av 

bloggar:  
”Jag följer några bloggar, dem har mer ett sådant samhälleligt innehåll där dem 

pratar om politik och sådant och sen andra är typ mode, men jag läser några 

bloggar, jag har också skrivit en blogg själv men det var många år sedan, men 

inte längre.” 

 

Här illusteras hennes blogganvändande som kretsar kring olika samhällsfrågor 

men också kring politik och mode. Hennes bloggläsning kretsar kring innehåll 

som knyter an till hennes livsstil. De aktiviteter hon utför är såväl aktiva som 

passiva. Passiva aktiviteter handlar framförallt om att gå in på andras bloggar 

och bläddra mellan innehållet. Dessutom går det inte att bortse från att hon är 

aktiv vilket inte framkommer. I sådana fall handlar det om att hon går in på 

bloggar och letar upp specifik information med särskilt önskvärt innehåll. 

 
Twitter 
En av de intervjuade respondenterna använder sig också av Twitter för att hålla 

koll på sådant som rör politik. Detta brukar Respondent G göra när hon 

använder sig av Twitter: 
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”Den är också sådan att jag kollar vad som händer där och ser vad Donald 

Trump har skrivit nu och följer diskussionen, det är också många diskussioner 

där men jag har aldrig skrivit något.” 

 

Framförallt handlar det om att ta del av innehåll som andra skrivit och att följa 

diskussionerna, för hennes del handlar det framförallt om frågor som rör 

politik. De aktiviteter hon utför på Twitter går inte att bortse från att de är såväl 

aktiva som passiva. Detta innebär att hon använder sig av Twitter för att både 

upptäcka och leta upp specifik information. 

6.2.2.1 Fritid, livsstilar och kommunikation 

Respondenterna använder sig främst av sociala medier för att få tillgång till 

information som rör fritidsintressen och livsstilar. Men de använder sig också 

av sociala medier för att kommunicera med familj, släkt och vänner. Dessutom 

använder några respondenter Facebookför att få svar på praktiska frågor som 

kan underlätta vardagen. De informationsbeteenden Wilson beskriver och som 

passar in i detta sammanhang är ”Active search” och ”Passive search”. 

Informationsbeteendet ”Active serach” är en aktiv form av 

informationsbeteenden. Det handlar framförallt om att respondenterna 

använder sig av sociala medier för att få tillgång till information om sådant 

som rör livsstilar och fritidsintressen. Till detta hör att de aktivt går in på 

sociala medier för att leta upp information som knyter an till detta. Att ställa 

frågor om sådant som underlättar vardagen är också en aktiv form av 

informationsbeteenden som några av respondenterna brukar göra. 

Respondenterna använder sig också av sociala medier för att kommunicera 

med familj, släkt och vänner. Även detta är en form av aktivt 

informationsbeteende. Dessa beteenden kan betraktas som aktiva eftersom de 

finns motiv bakom handlingarna. 

 

Wilson beskriver också ”Passiv search” som är en mer passiv form av 

informationsbeteenden. För respondenternas del handlar det om att gå in på 

sociala medier och att ta del av innehåll som knyter an till deras egna intressen, 

livsstilar eller fritidsintressen. Några av respondenterna använder sig bland 

annat av Facebook, Twitter och Bloggar för att ta del av innehållet som knyter 

an till deras egna intressen och livsstilar. Detta är en passiv form av 

informationsbeteende eftersom respondenterna går in på sociala medier för att 

upptäcka information. Dessutom handlar det om att bläddra mellan olika inlägg 

då det finns inga särskilda motiv för att utföra dessa handlingar. I modellen av 

Wilson återfinns ”Environmental” som innebär det att användarnas 

informationsbeteenden motiveras av handlingar som knyter an till olika 

levnadsförhållanden. För respondenternas del handlar det om att använda 

sociala medier för att få tillgång till information som rör olika livsstilar, egna 

intressen och fritidsintressen. 

 

Några av de funktioner som Kietzmann, Hermkens, MacCarthy och Silvestre 

(2011) beskriver är ”konversationer”, ”delning” och ”grupper”. Funktionen 

”konversationer” innebär att vissa sociala medier har ett tydligare fokus på 

kommunikation mellan människor. De sociala medier respondenterna använder 

sig av för att kommunicera med familj, släkt och vänner är framförallt 

WhatsApp och Skype. Det är tydligt att respondenterna använder sig av dessa i 
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syfte att kommunicera med andra till skillnad från övriga sociala medierna där 

användandet kretsar kring andra saker. Funktionen ”delning” innebär att 

användarna tar emot och förmedlar innehåll, detta är också något som 

respondenterna gör. Respondentera använder sig av sociala medier för att både 

förmedla och att ta emot innehåll. När det kommer till funktionen ”Grupper” i 

sociala medier finns det två sorter. En av dessa är sådana som användarna själv 

skapar och bjuder in vänner till, andra är sådana som finns tillgängliga online. 

På Facebook är flera respondenter medlemmar i grupper som ger dem tillgång 

till information om deras fritidsintressen och livsstilar. På WhatsApp är 

Respondent D och G dessutom medlemmar i privata grupper där de chattar 

med vänner i gruppen. Grupperna på Facebook är publika och innehållet som 

användarna skriver eller delar kan ses av samtliga medlemmar. Eftersom det är 

en publik grupp är det inte heller säkert att den som är medlem där är vän med 

alla i gruppen. På WhatsApp däremot förmedlas innehållet privat mellan de 

som är medlemmar i gruppen eftersom de är vänner med varandra. Den som 

skapar en grupp på WhatsApp bjuder oftast in sina vänner till den.Det kan 

också hända att utomstående bjuds in till gruppen men oftast handlar det om 

mer privata konversationer i gruppen mellan människor som känner varandra. 

 

Det som berört om respondenternas användande av sociala medier inom ramen 

för detta sammanhang tas också upp i några av de tidigare studier jag 

presenterat i litteraturgenomgången. Sleeman, Lang och Lemon (2016) betonar 

framförallt hur sociala medier är användbart för utbytesstudenterna eftersom 

det ger dem tillgång till information som kan användas i skilda sammanhang. 

För respondenternas del handlar det om att de kan använda sig av sociala 

medier och funktionen ”grupper” för att få tillgång till information som knyter 

an till livsstilar, fritidsintressen men också för att hålla koll på evenemang. I 

sociala medier är funktionen ”grupper” också användbart för respondenterna 

eftersom de kan få svar på praktiska frågor som rör vardagen. För 

utbytesstudenterna är sociala medier och funktionen ”konversationer” också 

användbar eftersom de kan använda sig av denna för att kommunicera med 

familj, släkt och vänner. Detta är några av fördelarna som utbytesstudenterna 

kan dra nytta av och betonas i en rad olika studier av bland annat Quinn (2016), 

Khoo (2014), Singh och Jill (2013) samt McKenna och Bargh (1999). I studien 

av McKenna och Bargh (1999) antyder de att ”online-communities” gör det 

möjligt för användarna att komma i kontakt med varandra, framförallt med 

andra som de delar gemensamma intressen med. Några av respondenterna 

använder sig av WhatsApp där de diskuterar gemensamma intressen i privata 

grupper. Detta är en form av online-community som gör det möjligt för dem att 

chatta med varandra kring gemensamma intressen. Quinn (2016) antyder också 

att det är förbindelsen mellan människor möjliggör skapandet av socialt 

kapital. Detta har att göra med att användarna bryr sig om och uppmuntrar 

varandra i de vänskapskretsar som finns tillgängliga. Därför kan de 

respondenter som använder sig av grupper på WhatsApp eller Facebook bry sig 

om och uppmuntra varandra. 

 

Sammantaget visar detta att sociala medier är användbart för den som är 

utbytesstudent eftersom de kan kommunicera med familj, vänner och släkt med 

hjälp av WhatsApp och Skype. Dessutom kan de använda sig av Facebook för 

att hålla koll på sådant som händer i deras omgivning. Sociala medier ger dem 

också tillgång till information om fritidsintressen och livsstilar. Den som är 

utbytesstudent kan använda sociala medier för att hitta information om 
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evenemang samt vart de kan utöva sina fritidsintressen. Dessutom kan de få 

svar på olika praktiska vardagsfrågor. 

6.2.3 Rollrelaterat användande 

Respondenternas använder sig också av sociala medier inom ramen för 

rollrelaterat användande. Några av respondenterna är medlemmar i 

studentorganisationer och i dessa har de uppdrag som bland annat består av att 

utföra olika aktiviteter på sociala medier. Respondent C och D är medlemmar i 

Studentkåren i Göteborg som framförallt arbetar med att organisera aktiviteter 

för internationella studenter i Göteborg. Dessutom arbetar dem med att förena 

internationella studenter och svenska studenter som studerar på Göteborgs 

Universitet. Respondent C är dessutom medlem i en studieorganisation i 

Göteborg som anordnar seminarier om europarelaterade händelser och ämnen, 

framförallt handlar det om politiska frågor. Respondent H använder sig också 

av Twitter för att hålla koll på sådant som sker inom bokbranschen eftersom 

han önskar arbeta med detta i framtiden. 

 

Respondent B är medlem i en studieorganisation som tillhör universitetet i 

hennes hemland Finland. Hon har framförallt i uppgift att skapa inlägg på 

Facebook om livet som Internationell student för att andra studenter från 

hennes universitet i Finland ska kunna ta del av detta. Dessutom är det några av 

respondenterna som använder sig av LinkedIn för att hantera Cv:n och andra 

jobbrelaterade uppgifter. En av respondenterna använder sig också av YouTube 

när hon studerar. De sociala medier som används inom ramen för detta 

användningsområde är: Facebook, YouTube, LinkedIn och Twitter.Till att 

börja med beskriver jag hur respondenterna använder sig av dessa sociala 

medier inom ramen för detta användningsområde. Detta görs enligt den 

ordning de presenterats. Först börjar jag med att beskriva hur respondenterna 

använder sig Facebook och avslutningsvis beskriver jag hur Twitter används. 

 

Facebook 
Respondenterna använder sig av Facebookpå ett aktivt sätt. Framförallt handlar 

det om att skapa inlägg i olika grupper samt att skapa evenemang och bjuda in 

andra studenter till evenemang. Här berättar Respondent B vad hon brukar göra 

när hon använder sig av Facebook: 

 
“From this year on I’ve been a part of my study organization so one of my jobs 

is to post things to Facebook so I have to use it to actually be active there, to 

actively post something there to different groups.” 

 

För hennes del innebär arbetet som medlem i studieorganisationen att hon 

måste vara aktiv på Facebook och skapa inlägg i olika grupper. Här följer ett 

annat exempel på hur Respondent C använder sig av Facebook: 

 
“I use it with Studentkåren I Göteborg to invite people to events as well, or to 

update International students about what’s happening in Gothenburg and so 

on.” 

 

För Respondent C handlar det om att hon som medlem i en studieorganisation 

bjuder in andra studenter till evenemang och informerar dem om vad som 

händer i Göteborg. Respondent D är också medlem i denna studieorganisation. 

Så här använder hon Facebook i sitt arbete: 
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“I am the PR of Studentkåren I Göteborg so I use it to spread out the events to 

the students and all of that. Actually Facebook is more working tool for me, I 

don’t share anything personal on it anymore.” 

 

För hennes del innebär användandet av Facebook att hon utför arbetsrelaterade 

arbetsuppgifter. Respondent C och D använder sig i stortsett av Facebook på 

samma sätt och framförallt handlar det om att bjuda in andra studenter till 

evenemang. Respondenternas användande av Facebook illustrerar att de är 

aktiva. 

 

YouTube 
Två av de intervjuade respondenterna använder YouTube inom ramen för detta 

sammanhang. Här berättar Respondent C hur hon använder sig av YouTube: 

 
“Well on YouTube I don’t post anything myself, but I am a board member on 

Brännpunkt Europa which is a student organization at the Gothenburg 

University which organizes lunch lectures about European political events that 

are happening currently. There we live stream our lectures and so on and try to 

attract people to like our YouTube channel.” 

 

Som medlem i studieorganisationen Brännpunkt Europa innebär användandet 

av YouTube att ”live-streama” föreläsningar. Framförallt handlar det om att 

locka andra att gilla deras YouTube-kanal. Så här använder sig Respondent D 

av YouTube: 

 
“YouTube would be like in the morning and evenings except for music during 

the day, when I am working on my thesis I just put some music in the 

background.” 

 

Även hennes användande av YouTube är rollrelaterad eftersom hon använder 

sig av tjänsten för att lyssna på musik när hon studerar. Sammantaget illustrerar 

detta att YouTube används på ett aktivt sätt av de intervjuade respondenterna 

för att lyssna musik och för att ”live-streama” föreläsningar. 

 

LinkedIn 
Två av de intervjuade Respondenterna använder sig också av LinkedIn, de 

använder sig framförallt av tjänsten för att hantera jobbkontakter, för att läsa 

och skriva artiklar men också för att hantera sina Cv:n. Så här använder sig 

Respondent C av LinkedIn: 
 

“Sometimes I use it to make an article and I write something, so this is what I 

think I classify as a blog. LinkedIn I use too keep in touch with my 

professional connections and to from now and then to post something from the 

south but also to read other people’s articles. When I met someone interesting 

at an event I add this person if I think that it is relevant for my professional 

network.” 

 

För Respondent C handlar det framförallt om att skriva och läsa artiklar, 

dessutom brukar hon lägga till andra personer hon träffat som hon finner 

intressanta att lägga till i sitt professionella kontaktnätverk. Så här använder sig 

Respondent D av LinkedIn: 
 

“LinkedIn is the professional social network, this is a big social media that is 

useful for work and it’s like a tool to but more information than in a CV, 
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because of course in a CV you have to target according to the position that 

you’re going to do and everything but I always add a link to my LinkedIn in all 

of CV:s because if a person wants to see other than those specific jobs in the 

field I get a better overview. You can enter your volunteer job if you have been 

a part of an organization and all of that so. You can upload if you have written 

some reports or something like that; if you have some online links you can put 

all of this information there. I think it’s really practical because you can have 

contacts and you can be recommended and all of that. But you can also put 

your skills. I think it’s a really good tool for spreading out more about you 

professionally rather than Facebook which is like sharing pictures of cats.” 

 

Respondent D gör framförallt en åtskillnad mellan Facebok och LinkedIn 

eftersom hon anser att den förstnämnda handlar om nöjesanvändande. LinkedIn 

å andra sidan använder hon sig av för att hantera sitt CV och för att fylla ut det 

med erfarenheter, dessutom använder hon sig också av det för att hantera sitt 

professionella kontaktnätverk. Sammantaget visar detta att LinkedIn används 

av respondenterna inom ramen för jobbrelaterade frågor. Aktiviteterna består 

av att upprätthålla jobbrelaterade kontaktnätverk samt att hantera Cv:n. Det 

handlar framförallt om aktiva beteenden som kretsar kring att utföra privata 

jobbrelaterade uppgifter. För Respondent C handlar det också om att vara aktiv 

med hjälp av att läsa andras artiklar men också att själv skapa artiklar. 

 

Twitter 
Två av de intervjuade respondenterna använder sig också av Twitter inom 

ramen för detta sammanhang. Här berättar Respondent C hur hon använder sig 

av Twitter i studieorganisationen Brännpunkt Europa: 

 
“We also Tweet during our events what the speakers says and then we Tweet 

it, this is interesting what this person said and so on.” 

 

För hennes del handlar det om aktiva beteenden som består av att ”Tweeta” 

sådant som andra personer sagt och som är intressant på de seminarier som 

anordnas av studieorganisationen Brännpunkt Europa. Så här använder sig 

Respondent H av Twitter: 

 
“Twitter I use it a bit differently from the others, I don’t know, I want to go 

into publishing when I have graduated from the university sort of making 

books. So I generally follow, I use Twitter to follow and to stay in touch with 

book related news like that sort of things, opportunities within the industry and 

that sort of things. I don’t follow any friends on Twitter I use it for that”. 

 

För hans del handlar det om att använda sig av tjänsten för att hålla sig 

uppdaterad som sådant som sker i bokbranschen. Detta är också en form av 

rollrelaterat användande eftersom det knyter an till yrkeslivet. Respondenterna 

är aktiva på Twitter för att dels hålla koll på sådant som sker, en av dem 

publicerar också saker. 

6.2.3.1 Aktiva rollbeteenden och yrkesidentitet 

I modellen för informationsbeteenden av Wilson (1999) beskrivs ”Role-related 

or interpersonal” och detta innebär att användarnas informationsbeteenden 

motiveras av olika roller de försätts i. För respondenternas del handlar det om 

att de är medlemmar i studieorganisationer och deras medlemskap innebär att 

de aktivt måste utföra olika uppgifter på Facebook, Twitter och YouTube. 

Dessutom använder sig respondenterna av LinkedIn, men detta användande är 
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privat och handlar om att hantera jobbrelaterade ärenden. En av respondenterna 

använder sig också av YouTube inom ramen för sina studier.Wilson beskriver 

också en rad olika informationsbeteenden däribland ”Active serach” som är en 

mer aktiv form av informationsbeteende. För de respondenter som är 

medlemmar i studieorganisationer innebär det att de aktivt måste arbeta med 

uppgifter i sociala medier som Facebook, YouTube och Twitter. Detta gäller 

också för Respondent H som önskar hålla sig uppdaterad om sådant som sker 

inom bokbranschen. På Facebook handlar de aktiva beteendena framförallt om 

att skapa evenemang, att bjuda in andra till evenemang samt att skapa inlägg. 

På YouTube handlar det om att ”live-streama” föreläsningar och på Twitter om 

att Twittra intressanta saker som andra personer sagt under en föreläsning. Det 

privata användandet på LinkedIn handlar om att lägga till kontaker, att hantera 

CV:n samt att läsa och skriva artiklar på LinkedIn. En av respondenterna 

använder sig också av YouTube för att lyssna på musik när hon studerar. Dessa 

beteenden kan karaktäriseras som aktiva eftersom respondenterna har särskilda 

motiv för att utföra dem. 

 

De funktioner som respondenterna använder sig inom ramen för detta 

sammahang och som beskrivs av Kietzmann, Hermkens, MacCarthy och 

Silvestre (2011) är ”identitet”, ”delning” och ”grupper”. Den förstnämnda 

funktionen handlar om att visa upp sin identitet i sociala medier tillsammans 

med information om sig själv på olika sätt. De respondenter som använder sig 

av sociala medier och utför uppgifter för studieorganisationerna har en form av 

yrkesidentitet i sociala medier. Yrkesidentiteten används för att förmedla 

information i sociala medier till de som är medlemmar i 

studieorganisationerna. I detta fall är yrkesideniteten förbunden med att 

förmedla passande information via sociala medier till medlemmarna. Även de 

respondenter som använder sig av LinkedIn skapar en form av yrkesidentitet. 

Det handlar om att hantera jobbrelaterade kontakter, CV:n samt att skriva 

artiklar. De respondenter som är medlemmar i studieorganisationer och som 

använder sig av LinkedIn strävar efter att skapa en identitet som är nära 

förbunden med att ge uttryck för professionalism och att ge ett seriöst intryck. 

 

Funktionen ”delning” innebär att användarna tar emot, förmedlar och utbyter 

innehåll. Detta är också en av de funktioner som respondenterna använder sig 

av. De respondenter som är medlemmar i studieorganisationer utför 

arbetsuppgifter som består av att skapa inlägg i sociala medier som förmedlas 

till andra. På YouTube används också funktionen ”delning” eftersom 

föreläsningar ”live-streamas”. Funktionen används också på Twitter eftersom 

Respondent C har i uppgift att Twittra intressanta saker som andra sagt under 

de föreläsningarsom ägt rum i samband med studieorganisationen Brännpunkt 

Europa. För Respondent H handlar det också om att ta del av nyheter som sker 

inom bokbranschen i sociala medier, men han är inte själv aktiv och publicerar 

inlägg. "Delning" förekommer också på LinkedIn där några av respondenterna 

delar med sig av sina CV:n. Respondent C skriver också artiklar som hon delar 

med sig till andra. Funktionen ”grupper” innebär att delning av innehåll 

begränsas till de individer som är medlemmar i grupperna. Även detta är en 

funktion som används av Respondenterna. De som är medlemmar i 

studieorganisationer publicerar bland annat inlägg, skapar evenemang och 

bjuder in andra som är medlemmar i gruppen till evenemang. Detta är 

information som begränsas till de som är medlemmar i denna grupp. 
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För respondenternas del innebär arbetet som medlem i studieorganisationer att 

de utför uppgifter i sociala medier för att förgylla tillvaron för andra 

utbytesstudenter. Deras arbete underlättar tillvaron för många utbytesstudenter. 

Även Respondent B som regelbundet skapar inlägg i sociala medier om livet 

som internationell student förmedlar budskapet om hur det är att vara 

utbytesstudent. De respondenter som använder sig av sociala medier inom 

ramen för detta sammanhang träder in i en roll som handlar om att hjälpa andra 

utbytesstudenter och att underlätta deras tillvaro. Deras arbete är värdefullt 

eftersom de själva också är utbytesstudenter och har erfarenhet av det, därför 

kan de lättare förstå och hjälpa andra på ett annat sätt än andra som inte själva 

är eller har varit utbytesstudent. McKenna och Bargh (1999) betonar 

framförallt hur ”online-communities” kan hjälpa användarna att komma i 

kontakt med varandra, dessutom medför det att de erkänner sig medlemmar 

tillhörande en social grupp. Studieorganisationer som använder sig av sociala 

medier på detta sätt gör det möjligt för utbytesstudenterna att känna social 

gemenskap. De som är medlemmar i denna grupp kan hjälpa och underlätta det 

för varandra på olika sätt. Dessutom ger de dem en möjlighet att komma i 

kontakt med varandra eftersom de får tillgång till olika evenemang som äger 

rum. Studentkåren i Göteborg arbetar dessutom aktivt med att integrera 

internationella och svenska studenter. Deras arbeta hjälper därför 

utbytesstudenterna att komma i kontakt med andra svenskar. Detta gör det 

möjligt för de internationella studenterna att integreras i den svenska kulturen 

eftersom de får en möjlighet att umgås med andra svenskar. 

6.3 Generella beteenden i sociala medier 

Flera av respondenternas talade också om sådant som rör användandet av 

sociala medier i största allmänhet. Detta beskrivs i följande teman: 

”undvikande beteenden”, ”källkritik" samt ”irrelevant information”. 

Informationsbeteendena i dessa teman är generella beteenden och knyter an till 

användandet av sociala medier i största allmänhet. Första temat ”Undvikande 

beteenden” handlar om att flera av respondenterna resonerar om olika 

anledningar till att de väljer att ta avstånd från att ge uttryck för personliga 

åsikter i sociala medier. Temat ”källkritik” handlar framförallt om hur 

respondenterna resonenerar kring källkritik och hur de går till väga för att 

bedöma om källor är trovärdiga. ”Irrelevant information”är ett annat tema som 

handlar om hur respondenterna resonerar kring information i sociala medier 

som är irrelevant för dem av olika anledningar.  

6.3.1 Undvikande beteenden 

De flesta av respondenterna väljer att ta avstånd från att dela innehåll i sociala 

medier med personligt innehåll och en som delar innehåll använder sig inte av 

sitt riktiga namn. Framförallt handlar det om att ta avstånd från att dela 

personligt innehåll eftersom respondenterna har personer i sitt kontaktnätverk 

som de inte känner. Så här berättar Respondent A: 

 
”I do, I don’t share any off the deep stuff though, I don’t really feel 

comfortable doing that. I also don’t think social media is appropriate for that, I 

think I share a very bearable amount. Everyone you have on social media is 

not your best friend, there is things I would only tell my best friend, but I 

wouldn’t want to tell everyone particularly and I also think that people use 

social media to hash out their problems and they fight on social media and I’ve 
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always thought that is kind of immature. So I think it’s just better to stay away 

from that. And I know that a lot of people get political so, so I just think 

getting at a bearable amount keeping it from getting ugly and if you write 

about something that you agree with more than other people it’s not hard for 

that to start a fight and I don’t really feel like fighting with people”. 

 

För hennes del handlar det framförallt om personer som hon inte känner i 

sociala medier och därför tar avstånd från att dela. Dessutom betonar hon att 

om åsikterna går isär finns det risk för att det uppstår konflikter. Här berättar 

Respondent D om vad hon tycker om att ge uttryck för personliga åsikter i 

sociala medier: 

 
“I try not to share personal stuff due to my position in the union. I have a lot 

of contacts in Facebook that are not really friends and some of them I never 

met actually and I never saw them so I try to avoid sharing personal stuff. So 

it’s more about science and things like that, or if there is some artist that I 

really like I would share it. But I would not personally write about how I feel 

or think or anything like that, I still share pictures with my friends and all of 

that. I try to be really careful about the information I spread, actually on 

Facebook I don’t have my real name, and I have my nickname because I don’t 

want recruiters to be able to find what I post on Facebook.” 

 

Hon avstår också från att dela innehåll därför att hon har personer i sitt 

kontaktnätverk som hon inte känner. Dessutom använder hon sig av ett 

smeknamn på Facebook eftersom hon inte vill att rekryterare skall ta del av det 

hon delar. Här följer ett annat exempel på vad Respondent G anser om att dela 

med sig av personliga saker: 

 
“Jag disskuterar inte själv liksom, jag har typ aldrig diskuterat med folk som 

jag inte känner på sociala medier. På forum eller så där man är anonym eller så 

det har jag gjort, på Facebook eller i bloggar skriver jag aldrig med mitt eget 

namn. Folk skriver i vissa grupper om olika ämnen som jag är intresserad av, 

sedan följer jag diskussionerna där, men jag skriver inte så mycket själv, jag är 

mer där och kollar vad andra gör.” 

 

Respondent G har bara diskuterat med andra i sociala medier och då har hon 

gjort det anonymt, hon tar också avstånd från att dela saker med sitt egna 

namn. Sammantaget visar detta att respondenterna väljer att ta avstånd från att 

dela innehåll i sociala medier, detta görs av flera skäl. Framförallt handlar det 

om att respondenterna inte vill dela med sig av personligt innehåll eftersom de 

har personer i sitt kontaktnätverk som de inte känner särskilt bra. De som delar 

innehåll gör antingen detta anonymt eller så använder de sig av ett smeknamn. 

6.3.1.1 Att ta avstånd från att dela 

I modellen av Wilson beskrivs ”Role-related or interpersonal” som handlar om 

hur användarna styrs av olika roller de försätts i och hur dessa påverkar deras 

motiv. Flera av de respondenterna jag intervjuat väljer att ta avstånd från att ge 

uttryck för personliga åsikter. Ett inlägg som skapas av en användare i sociala 

medier synliggörs offentligt, dessutom kan andra personer som användaren inte 

känner se inlägget. Detta kan ge en förklarning till varför de intervjuade 

respondenterna inte själva väljer att inte skapa inlägg med personligt innehåll 

eftersom detta kan ses av personer de inte är bekanta med. Motiven för detta 

undvikande beteenden kan därför förklaras med att respondenterna väljer att ta 
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avstånd från att publicera inlägg med personliga saker eftersom dem kan ses av 

andra.  

 

Dessa aspekter berörs också i studierna av Kyhle (2016) tillsammans med Seo, 

Harn, Ebrahim och Aldana (2016). Kyhle antyder framförallt att människor 

väljer att dela inlägg i syfte att stärka sin identitet. För de intervjuade 

respondenternas del innebär identitetsskapande att ta avstånd från att dela 

inlägg med personligt innehåll. Den som är användare i sociala medier och som 

använder sin personliga profil för att dela inlägg med personligt innehåll sänder 

ut ett budskap till andra personer som tolkas av andra. Identitetsskapande i 

sociala medier handlar därför om att andra personer skapar en uppfattning om 

dig utifrån vad du delar. För Respondent D handlar det om att ta avstånd från 

att dela eftersom hon inte vill att det skall ge henne ett dåligt ryckte som 

medlem i studentorganisationen. Respondent A är mer orolig för att det kan 

uppstå konflikter. Anledningen till att respondenterna inte väljer att dela inlägg 

med personligt innehåll beror på att de är oroliga för hur andra personer skall 

uppfatta dem. Seo et, al. (2016) hänvisar till en studie av Goffman (1959) som 

beskriver en dramaturgisk modell. Denna illustrerar hur aktörerna går upp på 

scen och träder in i olika roller. Författarna själva antyder därför att 

användandet av sociala medier kan likställas med denna eftersom användare av 

sociala medier träder in i olika roller och sänder ut sitt budskap till andra 

personer i sociala medier. För respondenternas del handlar det om att ta 

avstånd från att gå upp på scenen och sända ut sitt budskap till publiken. 

 

Detta har också att göra med funktionen ”identitet” som beskrivs av 

Kietzmann, Hermkens, MacCarthy och Silvestre (2011). Denna funktion 

handlar om att användarna visar upp sin identitet i sociala medier och därför 

avslöjar människor information om sig själva i den personliga presentationen. 

Ett problem med denna funktion enligt författarna är att människor synliggör 

sin personliga identitet i sociala medier och innehåll som delas är därför 

förknippat med den personliga identiteten. Denna funktion i sociala medier 

hänger samman med varför respondenterna väljer att ta avstånd från att dela 

innehåll, närmare bestämt att innehåll som delas i sociala medier är nära 

förknippat med dig som användare. Denna funktion innebär att andra 

användare kan se vad som har delats men också vem som delat vad. För 

respondenternas del handlar det helt enkelt om att ta avstånd från att dela 

eftersom det påverkar hur andra uppfattar dig. Framförallt kan det finnas en 

rädsla för att andra uppfattar dig på fel sätt eller en önskan om att inte delge 

andra alltför personliga saker. 

6.3.2 Källkritiska beteenden 

Samtliga respondenter resonerade kring frågor som rör källkritik i sociala 

medier, framförallt handlar det om att bedöma källornas trovärdighet och hur 

de går till väga för att göra detta. Så här resonerar Respondent A om källkritik: 
 

“I think it depends what it comes from, you just have to look at the source, if 

it’s from someone who lives in your neighborhood it’s not that reliable. If it’s 

from a certified news source and it’s on their Facebook page that’s probably 

more reliable”. 

 

För hennes del handlar det om att kontrollera källan och att försäkra sig om att 
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informationen kommer från trovärdig källa. Här berättar Respondent D om hur 

hon resonerar kring källkritik: 

 
“Well you cannot trust everything obviously because it’s on Facebook, my 

grandmother does it and she shares every post and it’s like ooh I read this on 

Facebook. On Facebook there is a lot of stuff, but at first there’s kind of an 

overview, you can maybe find your own opinion and read a couple of texts and 

find out more about the topic but “you shouldn’t read everything.” 

 

För Respondent D handlar det snarare om att läsa texter från flera källor 

eftersom det hjälper henne att skapa sig en uppfattning om ämnet. Här följer ett 

annat exempel på hur Respondent F resonerar kring källkritik: 

 
“Depends on the source, if think that the person or the page posting it is 

reliable then I think I quite trust the information. But of course if there is 

something that I am not completely sure about I double check the information, 

for example if there is some page posting like this and this powder is super 

healthy for you just buy it and then you will experience I don’t know certain 

level of healthiness, that’s quite suspicious so I would for example double 

check.” 

 

För hennes del handlar det också om att göra en bedömning om huruvida 

källan är trovärdig och om hon är osäker dubbelkollar hon också källan. Här 

följer ett annat exempel på hur Respondent H resonerar kring källkritik i 

sociala medier: 

 
“Depends about the sources I think, I find it quite easy to maybe tell when I 

can believe something and when I can’t. Sort of say that if something is posted 

by the Guardian on Facebook or something it’s probably true or from the BBC 

or something. If there’s a random website linked by a friend or something you 

can probably trust it less than the official sources”. 

 

För hans del handlar det också om att kontrollera källan och om innehållet 

kommer från en pålitlig källa kan han försäkra sig om att det går att lita på 

innehållet. Sammantaget visar detta att respondenterna strävar efter att göra 

ansträngningar för att försäkra sig om att källan är trovärdig. För att göra detta 

är det vanligast att respondenterna kontrollerar källans ursprung, en annan läser 

olika texter för att skapa sig en uppfattning om ämnet. En respondent 

dubbelkollar också informationen om hon känner sig osäker. 

6.3.2.1 Att bedöma källans trovärdighet 

I modellen av Wilson återfinns ”Risk/rewardtheory” som handlar om varför 

användarna föredrar andra informationskällor framför andra. För 

respondenternas del handlar de om att försäkra sig om att källan är trovärdig. 

De beteenden som utförs av respondenterna för att kontrollera om källan är 

trovärdig handlar om att kontrollera källans ursprung, att läsa flera källor för att 

skapa sig en uppfattning om ämnet samt att dubbelkolla flera 

informationskällor. För respondenternas del handlar det om att undvika 

onödiga risker och konversationerna med respondenterna vittnar om att de är 

väl medvetna om riskerna med att använda sig av källor som inte går att lita på.  

Eftersom respondenterna är väl medvetna om hur de kan bedöma en källas 

trovärdighet belönas de med att få tillgång till information som de kan lita på. 

Att källkritik är viktigt i sociala medier hänger samman med funktionen 

”delning” som beskrivs av författarna Kietzmann, Hermkens, MacCarthy och 
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Silvestre (2011). Denna funktion innebär att användarna kan utbyta innehåll 

med varandra och utgör en väsentlig del i sociala medier. I sociala medier kan 

vem som helst dela innehåll och därför är det viktigt att vara kritisk och att 

bedöma huruvida källorna är trovärdiga. De respondenter jag intervjuat har 

goda kunskaper i källkritik och de förstår hur en källas trovärdighet kan 

bedömmas. 

6.3.3 Irrelevant information 

Några av respondenterna anser också att informationen i sociala medier är 

irrelevant för dem av olika anledningar. En respondent anser att informationen 

i sociala medier består av sådant som inte påverkar henne nämnvärt. För några 

handlar det om att informationen i sociala medier till stor del består av reklam 

som gynnar kommersiella intressen. Vissa anser att informationen i sociala 

medier är personligt anpassad eftersom sökmotorerna lär sig av dina intressen 

utifrån hur du beter dig. Här berättar Respondent B vad hon anser om 

informationen i sociala medier: 
 

“So information I found on the Internet and from social media is usually the 

kind of information that hey yeah did you know that for example you cannot 

have tears in space or something like that, so it’s not like important 

information it’s just some kind of not so important information so I also don’t 

care if the information is not correct because it’s not changing my life.” 

 

Hon påverkas inte nämnvärt av informationen i sociala medier, dessutom bryr 

hon sig inte så mycket om huruvida informationen är korrekt eftersom 

informationen inte utövar något större inflytande i hennes liv. Här följer ett 

annat exempel på vad Respondent C anser om informationen i sociala medier: 

 
“Social media is not really social anymore now because there are all these 

advertisements and all these commercial interests in sharing economy which 

collects your data and sell it to third companies to really target what types of 

advertisements you get with cookies and so on.” 

 

Hon anser att sociala medier gynnar kommersiella intressen som gör reklam till 

användarna i sociala medier med hjälp av information som samlats in från 

användarna med hjälp av cookies. För henne innebär sociala medier inte längre 

att vara ”social” utan det gynnar snarare kommersiella intressen. Så här 

resonerar Respondent F om informationen i sociala medier: 

 
“There is a lot of information on social media; you have to be careful with the 

information coming around because I’ve noticed that these engines learn about 

you and your interests and you kind of get bombarded with information that 

are sort of personalized for you.” 

 

Respondent C och F resonerar ungefär på samma sätt, också hon anser att 

informationen samlas in från användarna utifrån hur de beter sig och att 

personlig information sedan tillgängliggörs i sociala medier. Detta illustrerar 

att det finns en del inslag i innehållet i sociala medier som respondenterna inte 

gillar. För Respondent B handlar det också om att informationen i sociala 

medier inte är särskilt betydelsefull. 
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6.3.3.1 Information som inte föredras 

I modellen av Wilson återfinns variabeln ”Risk/rewardtheory” som framförallt 

handlar om varför vissa informationskällor föredras framför andra. Flera av 

respondenterna upplever att informationen i sociala medier är irrelevant. Detta 

handlar framförallt om reklam och annan information som är personligt 

anpassad och som bygger på uppgifter som samlats in från användarna. För 

respondenternas del handlar det om att de ogillar denna information. För 

Respondent B handlar det också om att informationen inte är betydelsefull för 

henne. Respondenterna förstår risken med att använda sig av sökmotorer 

eftersom uppgifterna samlas in från användarna, men de förstår också att 

information samlas in med hjälp av cookies. I gengäld vet de också att det går 

att undslippa att få allt för mycket information som är personligt anpassad eller 

reklam med hjälp av att bete sig mer försiktigt på Internet. 
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7 Avslutande reflektioner 

Syftet med uppsatsen var att skapa en djupare förståelse för vilken roll sociala 

medier spelar för utbytesstudenterna. Detta kapitel är tillägnat åt diskutera 

resultatet från min undersökning i relation till tidigare forskning och valda 

teorier i avsnittet ”Diskussion” nedanför. Detta följs avavsnittet ”Slutsatser”där 

jag beskriver de slutsatser som jag dragit ur resultatet. I nästa avsnittet ”Förslag 

till framtida forskning”ger jag ger förslag på framtida studier. I kapitel 8 som är 

det sista kapitlet ges en sammanfattning av av studien. 

7.1 Diskussion 

Det teoretiska ramverket som användes för att analysera utbytesstudenternas 

informationsbehov var olika föreställningar om människors informationsbehov 

som beskrivs av olika författare i boken av Case (2016). Jag använde mig 

också av föreställningar som beskriver hur mänskliga behov ger upphov till 

varierande former av informationssökningsbeteenden av Wilson (1981). Jag 

använde mig dessutom ett teoretiskt ramverk för att analysera 

utbytesstudenternas informationsbeteenden i sociala medier, detta gjordes med 

hjälp av en modell av Wilson (1999). Det tredje teoretiska ramverket handlade 

om funktionella byggstenar i sociala medier som hämtats ur en artikeln 

författad av Kietzmann, Hermkens, MacCarthy och Silvestre (2011). Detta 

teoretiska ramverk illusterara hur sju funktionella byggstenar i sociala medier 

påverkar användanarupplevelsen på olika sätt. 

 

Första frågeställningen syftade till att kartlägga några utbytesstudenters 

centrala informationsbehov och resulterade i fem teman. Temana illusterar att 

utbytesstudenterna är i behov av upplysningar, nyheter, praktisk information, 

utbildningsrelaterad information samt kulturell information. Resultat illustrerar 

att vissa av dessa informationsbehov också är större för de intervjuade 

utbytesstudenterna. Att hämta upplysningar görs vanligast med hjälp av Google 

eller med hjälp av att fråga andra. Google är framförallt praktiskt för den som 

är utbytesstudent och som är i behov av att få tillgång till snabba upplysningar. 

Jag har även analyserat dessa informationsbehov med hjälp av förseställningar 

om människors informationsbehov som beskrivs av Derwin (1983) i boken av 

Case och Given (2016). Analysen visar att utbytesstudenternas 

informationsbehov handlar om att få tillgång till upplysningar och bygger på 

att reducera osäkerhet med hjälp av att få tillgång till information. 

 

Utbytesstudenterna är också i behov av nyheter, framförallt handlar det om 

nyhetsupplysningar om sådant som händer i det egna hemlandet, om Sverige 

men också för övriga världen. Utbytesstudenternas informationsbehov blir 

därför större eftersom de måste dessutom måste hålla koll på de svenska 

nyheterna. Resultatet från min undersökning stämmer också väl med studien av 

Sin och Kim (2013) som betonar att utbytesstudenterna är i behov av att söka 

fram information om händelser som äger rum i det egna hemlandet. Analysen 

visar att det nyhetsrelaterade informationssökningsbehov uppstår ur affektiva 

behov som beskrivs av Wilson (1999) och handlar om att få kunskap om 

händelser som äger rum på olika platser 
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När det kommer till praktiskt information visar resultatet att utbytesstudenterna 

är i behov av information som kan hjälpa dem att anpassa sig till en ny 

omgivning. Informationsbehovet blir större för utbytesstudenterna i samband 

med att de träder in i en ny fysisk miljö. Resultatet från min undersökning 

stämmer väl med studierna av Sin och Kim (2013) som betonar att besökare i 

nya länder är i behov av större mängder information för att bland annat kunna 

anpassa sig till nya fysiska omgivningar. Informationsbehovet är framförallt 

störst i början och minskar sedan i takt med att utbytesstudenterna lär känna en 

ny fysisk omgivning. Dessutom visar resultatet att det är svårt för 

utbytesstudenterna att hitta boende, därför är de också i behov av information 

om boende. Även övriga studenter är i behov av att tillgång till information om 

sådant som rör boende och därför ger detta inte upphov till att 

utbytesstudenternas informationsbehov blir större. Analysen visar att dessa 

informationssökningsbehov uppstår ur olika fysiologiska behov som beskrivs 

av Wilson (1999) och är några av de mest grundläggande mänskliga behoven. 

Framförallt är det sådant som vi människor prioriterar i första hand. Att 

utbytesstudenterna är i behov av information som rör boende är något som inte 

tagits upp särskilt mycket i de tidigare studier jag presenterat som fokuserar på 

utbytesstudenterna. Detta kan ha att göra med att villkoren för 

boendeförhållanden ser olika ut i andra länder än Sverige. 

 

Utbytesstudenterna är också i behov av utbildningsrelaterad information. En 

del består av att hålla koll på aktiviteter som äger rum på högskolan eller 

universitet via Facebook. Detta stämmer väl med studien av Xu och Mocarski 

(2014) som betonar att studenter och utbildning kan använda sig av sociala 

medier för att kommunicera med varandra inom ramen för det akademiska 

sammanhanget. Sociala medier är därför användbart inom ramen för det 

akademiska sammahanget eftersom de kan hjälpa såväl utbytesstudenter som 

övriga studenter att hålla koll på aktiviter och annan information som 

utbildningen förmedlar till dem. Informationsbehovet handlar också om 

utbytesstudenterna är i behov av att få hjälp med studierelaterade frågor. Det 

utbildningsrelaterade informationsbehovet är däremot inte större för 

utbytesstudenterna eftersom också övriga studenter är i behov av att ta del av 

sådan information. Analysen visar att utbildningsrelaterade 

informationssökningsbehov uppkommer ur kognitiva och affektiva behov som 

beskrivs av Wilson (1999). Den förstnämnda handlar om att tillgodose 

kunskapsbehov och den senare handlar om att lära sig förmågor samt att 

planera saker och ting. Affektiva behov ger upphov till 

informationssökningsbeteenden hos utbytesstudenterna som består av att få 

tillgång till utbildningsrelaterad information samt att få hjälp med olika 

studierelaterade frågor. De kognitiva behoven å andra sidan är nära förbundna 

med utbytesstudenternas behov av att ta del av information om aktiviteter som 

äger rum på högskolan eller universitet via sociala medier. Kognitiva behov är 

ett mänskligt behov som bland annat handlar om förmågan att planera saker 

och ting. För utbytesstudenternas del är det viktigt att få information om 

aktiviteter som äger rum på högskolan eller universitetet och därför behöver de 

tillgång till information om detta för att kunna planera in dem i tid. 

 

Resultatet visar också att utbytesstudenterna är i behov av att ta del av 

information som handlar om kultur. Deras informationsbehov kretsar kring att 

ta del av information om den svenska kulturen på olika sätt. Något som 

stämmer väl med studien av Forbush och Focualt-Wells (2016), de framhäver 
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utbytesstudenternas behov av kulturinlärning. De beskriver två dimensioner 

och den senare kretsar kring behovet av att engagera sig i ett annat lands kultur 

och att känna sig delaktigt i denna. För utbytesstudenternas del handlar det om 

att få tillgång till information om Sverige och svenskar. Analysen visar att 

kulturrelaterade informationssökningsbehov uppstår ur affektiva behov som 

beskrivs av Wilson (1999). För utbytesstudenterna handlar det om att få 

kunskap om den svenska kulturen för att lära känna den. 

 

När det kommer till frågeställning två som rör användandet av sociala medier 

resulterade detta i sex teman varav tre teman som handlar om användandet av 

sociala medier i största allmänhet. De tre första temana illusterar hur 

utbytesstudenterna använder sig av sociala medier inom ramen för olika 

användningsområden. De användningsområden som identifierats i dessa teman 

är nöjesrelaterat användande, användande som knyter an till 

levnadsförhållanden samt rollrelaterat användande.  

 

Utbytesstudenterna använder sig av följande sociala medier inom ramen för sitt 

nöjesanvändande: Instagram, Facebook, SnapChat, Bloggar, YouTube, 

Tumblr, Twitter och Jodel. Att nöjesanvändande är vanligt förekommande i 

sociala medier stämmer också väl med de tidigare studier jag presenterat av 

Quinn (2016) samt Singh och Jill (2013). Analysen med hjälp av Wilsons 

(1999) modell visar att utbytesstudenterna sysselsätter sig med såväl aktiva 

som passiva informationsbeteenden. Aktiva informationsbeteenden 

utbytesstudenterna utför handlar framförallt om att dela innehåll och passiva 

beteenden handlar om att gå in i sociala medier för att bläddra sig fram mellan 

olika inlägg. Utbytesstudenternas informationsbeteenden motiveras av 

nyfikenhet som består av att hålla koll på vad andra gör samt att använda 

sociala medier som ger tillgång till innehåll med specifika egenskaper. 

Analysen visar att framförallt att en av de funktionella byggstenarna som 

beskrivs Kietzmann, Hermkens, MacCarthy och Silvestre (2011) är mest 

väsentlig eftersom den utövar störst inflytande över användarnas upplevelser. 

Det är den funktionella byggstenen ”delning” som gör det möjligt för 

användarna att ta emot och förmedla innehåll i sociala medier. Innehållet som 

delas mellan användare i sociala medier med hjälp av denna funktion möjliggör 

nöjesupplevelser för utbytesstudenterna. Även andra funktionella byggestenar 

kan kopplas till deras användande men den som beskrivits är den mest 

väsentliga. Nöjesrelaterat användande i sociala medier är snarare något som 

användare sysselsätter sig med i sociala medier i största allmänhet vilket 

betonas i studien av Khoo (2014). Att använda sociala medier kan vara 

fördelaktigt för utbytesstudenterna om de känner sig uttråkade eftersom de kan 

använda sig av dessa för att få underhållning eller för att fördriva tiden. 

 

När det kommer till utbytesstudenternas användande av sociala medier som 

knyter an till levnadsförhållanden används sociala medier som Facebook, 

WhatsApp, Skype, Bloggar och Twitter. Analysen med hjälp av Wilsons 

modell (1999) visar att de informationsbeteenden som utförs inom ramen för 

detta användningsområde är aktiva och passiva. Aktiva informationsbeteenden 

som utbytesstudenterna utför består av att aktivt leta upp information i sociala 

medier som handlar om fritidsintressen och levnadsförhållanden. Men dessa 

innefattar också att aktivt kommunicera familj, släkt och vänner. De passiva 

informationsbeteendena handlar för utbytesstudenternas del om att gå in på 

sociala medier för att upptäcka information om livsstilar och fritidsintressen. 
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Informationsbeteendena motiveras av att utföra beteenden som knyter an till 

olika levnadsförhållanden. Analysen visar framförallt att två av de funktionella 

byggstenarna som beskrivs Kietzmann, Hermkens, MacCarthy och Silvestre 

(2011) är de mest väsentliga eftersom de påverkar användarupplevelsen. En av 

dessa är funktionen ”konversationer” som gör det möjligt för 

utbytesstudenterna att använda sig av sociala medier för att kommunicera med 

familj, släkt och vänner. Funktionen ”grupper” är också av stor betydelse för 

utbytesstudenterna eftersom de kan gå med i olika grupper i sociala medier för 

att få tillgång till information om sina livsstilar och fritidsintressen. Andra 

funktionella byggstenar berörs också men dessa är de mest väsentliga. 

Resultatet illustrerar framförallt sociala mediers betydelse för 

utbytesstudenterna när det gäller att komma i kontakt med familj, släkt och 

vänner. Detta stämmer väl med den tidigare forskning jag presenterat av 

(Quinn, 2016; Khoo, 2014; Singh & Jill, 2013; McKenna & Bargh, 1999). 

Sleeman, Lang och Lemon (2016) betonar att sociala medier ger 

utbytesstudenterna tillgång till information som kan användas i en rad olika 

sammanhang. Detta stämmer också väl eftersom utbytesstudenterna kan ta del 

av information som rör fritidsintressen och olika levnadsstilar. 

 

Utbytesstudenternas rollrelaterade användande av sociala medier består av att 

använda sociala medier som Facebook, YouTube, LinkedIn samt Twitter. De 

informationsbeteenden som identifierats i samband med analysen av Wilsons 

(1999) modell visar att aktiva och passiva informationsbeteenden utförs i 

sociala medier inom ramen för detta användningsområde. För 

utbytesstudenterna handlar det framföralt om att vara aktiv i sociala medier. 

Utbytesstudenternas informationsbeteenden motiveras av att de försätts i olika 

roller och utför aktiva informationsbeteenden. Analysen visar att framförallt en 

funktionell byggsten som beskrivs Kietzmann, Hermkens, MacCarthy och 

Silvestre (2011). Detta är den mest väsentliga eftersom den påverkar 

användarupplevelsen. Detta är funktionen ”identitet” som innebär att när 

utbytesstudenterna använder sig av sociala medier skapar de en form av 

yrkesidentitet. Yrkesideniteten i sociala medier är nära förbunden med att ge ett 

seriöst uttryck i sociala medier tillsammans med professionalism. En av de 

studier jag beskrivit av McKenna och Bargh (1999) antyder framförallt hur 

”online-communities” gör det möjligt för användarna att komma i kontakt med 

varandra, dessutom kan de känna att de tillhör en social grupp. De 

studentorganisationer som drivs av utbytesstudenterna och som är aktiva i 

sociala medier gör ett värdefullt arbete för de andra utbytesstudenterna. De 

utbytesstudenter som är medlemmar i dessa grupper kan känna tillhörighet med 

andra studenter, dessutom kan de hjälp varandra för att underlätta sina 

situationer på olika sätt. 

 

Övriga tre teman som kretsar kring generella informationsbeteenden i sociala 

medier består av följande: undvikande beteenden, källkritiska beteenden samt 

irrelevant information. Analysen och resultatet av Wilsons (1999) modell visar 

att undvikande informationsbeteenden motiveras av ”Role-related or 

interpersonal” och handlar om kommunikationen som äger rum mellan 

människor. För utbytesstudenternas del handlar det om att ta avstånd från att 

dela personligt innehåll i sociala medier. Detta hänger samman med att 

utbytesstudenterna inte önskar dela med sig av personligt innehåll i sociala 

medier eftersom detta kan ses av andra personer som de inte känner. Detta går i 

linje med studien av Seo, Harn, Ebrahim, ochAldana (2016) eftersom 
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användare av sociala medier sänder ut sitt budskap till en publik. Den som 

delar inlägg i sociala medier gör oftast detta till en publik bestående av andra 

användare som de kanske inte oftast är vänner med eller känner särskilt väl. 

Detta hänger också samman med den funktionella byggestenen ”identitet” som 

beskrivs Kietzmann, Hermkens, MacCarthy och Silvestre (2011). Användare i 

sociala medier använder sin egna personliga profil och sådant som delas syns 

av andra. För utbytesstudenternas del handlar det om att ta avstånd från att dela 

inlägg med personligt innehåll eftersom de är oroliga för att hur andra uppfattar 

dem. Detta stämmer väl med studien av Kyhle (2016) som konstatera att 

användarna delar inlägg i syfte att stärka sin egna personliga identitet. För 

utbytesstudenternas del innebär det istället att de tar avstånd från att dela 

eftersom detta inte påverkar den personliga identiteten. 

 

När det kommer till källkritiska informationsbeteenden som är den tredje 

frågeställningen handlar det för utbytesstudenternas del om att försäkra sig om 

att källan är trovärdigt. Utbytesstudenter gör vanligen olika bedömningar för 

att avgöra huruvida källan är trovärdig. Analysen med hjälp av Wilsons (1999) 

modell visar att dessa informationsbeteenden motiveras av ”Risk/reward 

theory”. Det handlar om varför användarna föredrar andra informationskällor 

framför andra. Analysen visar att också att en av de funktionella byggstenarna 

som beskrivs Kietzmann, Hermkens, MacCarthy och Silvestre (2011) är mest 

väsentlig eftersom den utövar störst inflytande över användarnas upplevelser. 

Det är den funktionella byggstenen ”delning” som gör det möjligt för 

användarna att ta emot och förmedla innehåll i sociala medier. Detta påverkar 

innehållet i sociala medier, eftersom det är skapat av användarna innebär det 

också att det är viktigt att försäkra sig om att källorna är trovärdiga. 

Utbytesstudenterna som jag intervjuat har goda kunskaper i källkritik och vet 

hur en källas trovärdighet kan bedömmas. När det kommer till irrelevant 

information handlar det framförallt om information som är irrelevant för 

utbytesstudenterna av olika anledningar. Analysen med hjälp av Wilsons 

(1999) modell visar att deras informationsbeteenden motiveras av ”Risk/reward 

theory” som ger en förklaring till varför vissa informationskällor föredras 

framför andra. För utbytesstudenternas del handlar det framförallt om att 

sociala medier har inslag av reklam och annan irrelevant information. 

 

Resultatet från uppsatsen är framförallt användbart för utbildningen som kan 

använda resultatet för att förstå hur de kan bidra med att skapa bättre 

förutsättningar för utbytesstudenterna. Studien är också av värde för de som är 

utbytesstudenter själva eller som väljer att resa till ett annat land för att studera 

eftersom de kan använda sig av resultatet för att förstå hur de själva kan 

använda sig av sociala medier. Inom ramen för biblioteks- och 

informationsvetenskap är det framförallt värdefullt att förstå 

utbytesstudenternas informationsbehov och hur de tillgodoser dessa. 

Framförallt är det intressant att förstå vilken betydelse informationen i sociala 

medier har för utbytesstudenter men även för människor i största allmänhet och 

hur detta påverarkar deras tillvaro på olika sätt. Nackdelen med sociala medier 

vilket framkommit under intervjuerna är att mycket av informationen upplevs 

som irrelevant, mindre betydelsefull och opålitlig. Det hade varit intressant att 

finna en lösning på hur källors trovärdighet kan framhävas på ett bättre sätt i 

sociala medier för att underlätta det för användarna att slippa göra egna 

bedömningar av källors trovärdighet. Sociala medier handlar idag till viss del 

om att vara social tillsammans med andra människor och för utbytesstudenteras 
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del handlar det om att göra detta främst i privata konversationer eller privata 

grupper. Detta framträdde som särskilt betydelsefullt i de intervjuer som 

genomförts, utbytesstudenterna upplever själva att det inte känns bekvämt att 

socialisera tillsammans andra människor som de inte känner i den publika 

sfären. Quinn (2016) antyder framförallt att utbytesstudenterna kan använda sig 

av sociala medier för att socialisera kring sina informationssökningar. För 

utbytesstudenternas del handlar det framförallt om att göra detta i privata 

konversationer eller grupper. 

7.2 Slutsatser 

Resultatet visar att utbytesstudenterna får större informationsbehov, framförallt 

när det kommer till nyheter men även praktisk- och kulturell information. Detta 

informationsbehov blir större för utbytesstudenterna eftersom de reser till en ny 

omgivning och behöver information för att kunna anpassa sig till denna. 

Resultatet visar också att sociala medier kan användas av utbytesstudenterna 

för att få tillgång till information, men de kan också underlätta deras situationer 

avsevärt. Sociala medier är framförallt användbart för utbytesstudenterna 

eftersom de kan använda sig av dessa för att kommunicera med familj, släkt 

och vänner. För utbytesstudenterna handlar det framförallt om att ta del av 

innehållet i sociala medier snarare än att vara aktiv och att publicera saker. 

Utbytesstudenterna har dessutom goda kunskaper i källkritik och bemödar sig 

med att bedöma källors trovärdighet snarare än att ta onödiga risker och att 

undvika att använda källor med felaktigt innehåll. Dessutom anser 

utbytesstudenterna att mycket av informationen som finns i sociala medier är 

irrelevant eftersom det förekommer personligt anpassad information och 

reklam. 

7.3 Förslag till framtida forskning 

Det finns få studier som genomfört intervjuer med utbytesstudenter. Min studie 

är begränsad till studenter som kommer från europeiska länder och som 

framförallt studerar i Sverige under en termin. Förslag till framtida studier är 

framförallt att genomföra undersökningar bland internationella studenter som 

befinner sig i Sverige under en längre period. Sådana studier skulle kunna vara 

longitudinella och fokusera på de internationella studenternas upplevelser av 

sociala medier i början av studietiden för att sedan återupptas igen vid ett 

senare tillfälle för att se om det har uppstått skillnader i deras upplevelser. Ett 

annat förslag till framtida studier är att genomföra studier i form av intervjuer 

och att intervjua framförallt utbytesstudenter som befinner sig i Sverige som 

studerar under en längre period och som kommer från länder längre bort än 

Europa. Detta skulle kunna bidra till en ökad förståelse för sociala mediers 

betydelse för utbytesstudenterna. 
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8 Sammanfattning 

I denna uppsats har jag undersökt hur ett antal utbytesstudenterna använder sig 

av sociala medier, deras centrala informationsbehov men också hur de 

resonerar kring frågor som rör källkritik i relation till användandet av sociala 

medier. Syftet med uppsatsen var att skapa en bättre förståelser för sociala 

mediers betydelse för ett antal utbytesstudenterna. För att undersöka detta har 

jag intervjuat 8 utbytesstudenter, varav 6 studenter från Göteborgs Universitet 

samt två studenter från högskolan i Borås. Den valda metoden bestod av 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Uppsatsen är centrerad kring följande 

tre frågeställningar: 

 

 Vilket är några utvalda utbytesstudenters centrala informationsbehov 

och vilka användningsområden kan de relateras till? 

 Vilka sociala medier använder några utvalda utbytesstudenter och vilka 

aktiviteter sysselsätter de sig vanligen med i dessa sociala medier? 

 Hur resonerar några utvalda utbytesstudenter kring frågar som rör 

källkritik i sociala medier? 

 

Resultatet från intervjuerna utmynnade i ett antal teman som pekar på hur 

några utbytesstudenter använder sig av sociala medier samt hur deras 

informationsbehov ser ut. Även ett tema som pekar på hur några 

utbytesstudenter resonerar kring frågor som rör källkritik i relation till 

användnigen av sociala medier har presenterats. Utbytesstudenterna som 

intervjuats använder sig av sociala medier för att få underhållning, inom ramen 

för olika levnadsförhållanden men det förekommer också en rollrelaterat 

användande. De intervjuade utbytesstudenterna använder sig framförallt av 

sociala medier för att få underhållning men också för att få tillgång till 

information om livsstilar och fritidsintressen.  

 

Dessutom kunde ett antal teman identifieras som illusterar några 

utbytesstudenters informationsbehov. Framförallt är de intervjuade 

utbytesstudenterna i behov av nyheter, praktisk information, 

utbildningsrelaterad information och kulturell information. Utbytesstudenterna 

jag intervjuat har dessutom ett större informationsbehov eftersom de måste få 

tillgång till mer information om nyheter, praktiskt information och kulturell 

information. Praktisk information rör framförallt information om boende och 

anpassningar till en ny fysisk omgivning. Kulturell information handlar 

framförallt om att de intervjuade utbytesstudenterna är i behov av information 

om Sverige och svenskar, främst för att förstå den svenska kulturen. De 

utbytesstudenter som intervjuats har dessutom goda kunskaper i källkritik och 

bemödar sig med att bedöma källors trovärdighet snarare än att ta onödiga 

risker med att använda opålitliga källor. Framförallt kontrollerar de källans 

ursprung men de jämför också innehållet i olika källor. 

 

Resultatet har sedan analyserats med hjälp av ett teoretiskt ramverk. Detta 

består av teorier som handlar om informationsbehov som lyfts fram av olika 

författare i en bok av Case och Given men även ur en artikel av Wilson. En 

annan teori som använts är en modell för informationsbeteenden av Wilson. 

Jag har även använt en teori om funktionella byggstenar i sociala medier av 

Kietzmann, Hermkens, McCarthy, och Silvestre. Denna teori illuderar hur de 
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funktionella byggestenarna i sociala medier påverkar användarnas upplevelser 

på olika sätt. Analysen visar att de intervjuade utbytesstudenternas 

informationsbeteenden i sociala medier är såväl aktiva som passiva. Passiva 

informationsbeteenden handlar om att bläddra mellan inlägg eller att upptäcka 

information. Aktiva informationsbeteenden handlar om att aktivt söka efter 

information i sociala medier. Analysen visar också att de funktionella 

byggstenar som påverkar användaruppleveslen mest är ”delning”, 

”konversationer”, ”grupper” och ”identitet”. Den funktionella byggstenen 

”delning” ger  de intervjuade utbytesstudenterna tillgång till information i 

sociala medier som delas av andra användare men också de själva. 

”Konversationer” gör det möjligt för de intervjuade utbytesstudenterna att 

kommunicera med familj, släkt och vänner i hemlandet. Funktionen ”grupper” 

är också betydelsefull eftersom det för utbytesstudenternas del är värdefullt att 

vara medlem i grupper i sociala medier eftersom detta ger dem tillgång till 

information om framförallt fritidsintressen och livsstilar. Dessutom ger dem 

också tillgång till praktisk information som kan underlätta tillvaron på olika 

sätt. ”Identitet” är en annan funktion som hänger samman med särskilda 

informationsbeteenden i sociala medier, framförallt handlar det om 

användandet av sociala medier i syfte att utföra olika rollrelaterade uppgifter 

och att ge uttryck för professionalism och seriositet. De rollrelaterade 

uppgifterna handlar om att utföra uppgifter i sociala medier som en del av 

medlemskapet i olika studieförbund. Men den funktionella byggstenen 

”identitet” handlar också om att de intervjuade utbytesstudenterna väljer att ta 

avstånd från att dela innehåll eftersom sådant som delas i sociala medier är 

förbundet med den egna identiteten. Därför väljer de utbytesstudenter jag 

intervjuat att ta avstånd från att dela innehåll i sociala medier eftersom de är 

oroliga för hur andra skall uppfatta dem. 

 

Dem slutsatser som dragits är att sociala medier spelar en betydelsefull roll för 

de intervjuade utbytesstudenterna eftersom det gör det möjligt för dem att 

kommunicera med familj, släkt och vänner. Dessutom ger sociala medier de 

intervjuade utbytesstudenterna tillgång till stora mängder information. De 

intervjuade utbytesstudenternas informationsbehov är dessutom större än 

övriga studenters eftersom de behöver tillgång till praktisk information, 

kulturell information och nyheter. En annan slutsats som dragits är att de 

utbytesstudenter jag intervjuat har goda kunskaper i källkritik och när det 

kommer till möjligheterna att bedöma källors trovärdighet. Däremot är många 

av utbytesstudenterna jag intervjuat missnöjda med mycket av informationen 

som tillgängliggörs i sociala medier eftersom den är irrelevant för dem av olika 

anledningar. Detta beror främst på att informationen i sociala medier består av 

reklam och annan personlig anpassad information som bygger på uppgifter som 

samlats in från användarnas tidigare informationsbeteenden. 

 

De har gjorts få kvalitativa studier med hjälp av intervjuer i syfte att undersöka 

hur utbytesstudenterna använder sociala medier. Framförallt behövs det fler 

studier som fokuserar på utbytesstudenter som studerar i Sverige under en 

längre period eftersom de som intervjuats i denna uppsats enbart studerat i 

Sverige under en kortare period. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Demografiska frågor 

 How old are you? 

 What are you studying? 

 How long have you been in Sweden? 

 What country do you come from? 

 Male / Female 

Sociala medier 

 What are the social medias that you use? (här bad jag respondenterna 

välja cirklar med beteckningar på sociala medier som de själva 

använder sig av och jag bad dem att lägga fram dessa cirklar på bordet) 

 How often do you use these social medias? 

 What times during the day do you use these social medias? 

 Do you have Swedish friends on social media? 

 If so, did you get to know them before arriving to Sweden or 

afterwards? 

 Do you use social media to get in contact with friends and family, if so 

how? 

Informationsbehov 

 Where do you look for information to find out about what happens in 

your home country? 

 Where do you look for information to find out about what happens in 

your surroundings?  

 Can you think of any problematic situation that occurred upon your 

arrival to Sweden? 

 If so how did you solve the problem and did you use information to do 

so? 

 Where do you usually search for information in general? 
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 Can you give an example of a situation when you searched for 

information to find out more details about something? 

Informationsbeteenden: 

 What do you usually do when you use these platforms? (här bad jag 

respondenten att prata om vad de brukar göra i de sociala medier som 

de använder sig av och vi återgick till cirklarna på bordet med sociala 

medier som de själva använder sig) 

 Do you share information on social media, and if so can you give some 

examples about what you share? 

 Can you give some examples of groups that you are a member of on 

social media? 

 Can give some examples of something you follow on social media? 

 What is your opinion about the information on social media and what 

way is it useful for you or not? 

 Is the information on social media useful? 

 Do you trust the information that you find on social media? 

Identitet 

 Do you have different accounts on social media, if so how do you use 

them?  

 What is your opinion about sharing and posting things on social media? 

 Do you use social media for example to check in and to indicate to 

others where you are or what you are doing? 

 Do you seek help from others when you use social media, if so how do 

you find it useful? 

 What do you think about sharing your opinions on social media? 

 Do you help others on social media?  
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Bilaga 2 – Hjälpmedel under intervjuerna 

Jag använde mig också av ett hjälpmedel under intervjuerna för att hålla koll på 

de sociala medier som respondenterna använder sig av. Detta hjälpmedel 

bestod av utklippta cirklar med beteckningar på de vanligaste sociala medierna. 

Respondenterna fick själva välja cirklar med beteckningar på sociala medier 

som de själva använder sig av. Dessa användes under intervju: 

 

 

  

WeChat 

WhatsApp QZone 

Instagram 

Tumblr 

Twitter 

Blogs 

Facebook 

Snap Chat 

YouTube 

Jodel Others 

LinkedIn Skype 



83 

 

Bilaga 3 – Facebook inlägg med Inbjudan till 
intervjuer 

Detta inlägg skapa jag i Facebookgruppen för internationella studenter i 

Göteborg för att bjuda in internationella studenter från Göteborgs Universitet 

till att delta i intervjuer. 

 

Jag skapade även en påminnelse ungefär två veckor senare i samma 

Facebookgrupp för att få tag i fler intervjudeltagare. 

 

Ett inlägg skapades också i Facebookgruppen för internationella studenter i 

Borås för att bjuda in internationella studenter från Högskolan i Borås till att 

delta i intervjuer. 

 



84 

 

 
 

Även där skapade jag en påminnelse ungefär två veckor senare i samma 

Facebookgrupp för att få tag i fler intervjudeltagare. 
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Bilaga 4 – Exempel på kommentarer och 
kodningar 

Här följer några exempel på kommentarer och kodningar jag använt mig av i 

det transkriberade intervjumaterialet: 

Respondent A: 

“I do, I don’t share any off the deep stuff though, I don’t really feel 

comfortable doing that. I also don’t think social media is appropriate for that, I 

think I share a very bearable amount. Everyone you have on social media is 

not your best friend, there is things I would only tell my best friend, but I 

wouldn’t want to tell everyone particularly and I also think that people use 

social media to hash out their problems and they fight on social media and I’ve 

always thought that is kind of immature. So I think it’s just better to stay away 

from that. And I know that a lot of people get political so, so I just think 

getting at a bearable amount keeping it from getting ugly and if you write 

about something that you agree with about more than other people it’s not hard 

for that to start a fight and I don’t really feel like fighting with people.” 

Kommentar: Berättar om undvikande informationsbeteende 

Kodning: Undvikande informationsbeteende 

Respondent E: 

“Well you cannot trust everything obviously because it’s on Facebook, my 

grandmother does it and she shares every post and it’s like ooh I read on 

Facebook. On Facebook and there is a lot of stuff but at first there’s kind of an 

overview, you can maybe find your own opinion and read a couple of texts and 

find out more about the topic but you shouldn’t read everything.” 

Kommentar: Berättar om undvikande informationsbeteende 

Kodning: Källkritik 

Respondent C: 

”WhatsApp I use to keep in touch with my friends and family and sometimes 

to call also because you this option there.” 

Kommentar: Berättar sociala medier som används för att komma i kontakt med 

familj och vänner 

Kodning: Om levnadsförhållanden: WhatsApp 

Respondent B: 

Instagram I am using to look at beautiful pictures or what’s 

happening in the celebrity world or something like that. 

Kommentar: Berättar sociala medier som används för underhållning 

Kodning: Underhållning: Instagram 

 


