
Bilaga 1 - Enkät 

 

 

 

 

 

Hej. 

 

Vi är två studenter som läser sociologi på Högskolan i Halmstad och ska nu skriva vår C-

uppsats. Vi skulle därför uppskatta om du tog dig tid att svara på några frågor som kommer att 

ligga till grund för vårt fortsatta arbete. Vi har valt social interaktion som ämne vilket innebär 

människors samspel med varandra via kommunikativa handlingar (tal, kroppsspråk och/eller 

text).  

 

Vårt syfte är att undersöka hur våra val att kommunicera med varandra, t.ex. via 

textmeddelanden*, telefonsamtal eller möten ansikte-mot-ansikte, kan påverka det sociala 

samspelet och därför behöver vi information om människans kommunikationsvanor. 

 
Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och du kan när som helst avbryta. All 

information som vi får genom enkäten kommer att behandlas konfidentiellt. 

 
Stort tack för din hjälp! 

 
 

 

 

Halmstad den 30 oktober 2008 

 

 
Anna Johansson, mobilnr: Maria Grundén, mobilnr:  

 
 
 

                                                 
* Med textmeddelanden menar vi alla de sätt som finns tillgängliga idag, dvs. sms, mail, chat, blogg etc. 
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Frågeformulär 

 
 
 

 

Kön: Man:  Kvinna:  

Ålder: 15-25  26-40  41-55  56-70  

Yrke/sysselsättning: ____________________________  

1. På vilket sätt kommunicerar du 
med andra människor, generellt 
sett? Välj ett alternativ. 

Text Telefonsamtal Möte ansikte mot ansikte 

    

  

2. Använder du din mobiltelefon 
främst till att ringa eller skicka sms 
med? Motivera gärna ditt svar. 
 
 Ringa Sms 

   
 

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

  

3. Föredrar du att skriva textmedde-
landen framför att tala i telefon?  

 Ja Nej 
   

  

4. Gör du någon skillnad på vem du 
skickar textmeddelanden eller 
ringer till (föräldrar, vänner, arbets- 
eller skolkamrater)? Om ja, varför? 
 
 Ja Nej 

   

 

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

  

5. Hur ofta möter du dina vänner 
(förutom arbetskamrater/-
skolkamrater) ansikte-mot-ansikte? 

dagligen 1 g/vecka >4 ggr/v  1 g/månad 

     

  

6. Hur ofta skickar du textmedde-
landen till dina vänner? 

<2 ggr/v 2-4 ggr/v >4 ggr/v varje dag 1 g/mån 

      

  

7. Hur ofta ringer du dina vänner? <2 ggr/v 2-4 ggr/v >4 ggr/v varje dag 1 g/mån 

      

  

8. Hur många textmeddelanden 
skickar du per dag (ca)? 

 0 1-5 6-15 16-25 >25 
      

  



Bilaga 1 - Enkät 

 

9. Vilket/vilka sätt (text, telefon-
samtal, möte ansikte-mot-ansikte) 
föredrar du att kommunicera på? 
Berätta med några få ord varför. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

  

10. Är det viktigt att ha 
mobiltelefon idag? Motivera gärna 
ditt svar. 
 
 Ja Nej 

   

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

  

11. Svarar du på ett sms med text 
eller ringer du upp? 

Text Ringer upp 
  

  

12. Hur mycket tid (ungefär i 
genomsnitt) lägger du ned på att 
skicka textmeddelanden varje dag? 

0-10min 15-30min 45-60 min 1-2 tim >2 tim 
     

  

13. Skulle du kunna tänka dig att 
”göra slut” eller lämna något annat 
drastiskt och känsloladdat besked 
(riktat mot din nära omgivning) 
med ett textmeddelande? Motivera 
varför. 
 
 Ja Nej 

   

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

  

14. Skriv ner kort vad du tycker är 
positivt resp. negativt med 
textmeddelanden. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 


