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Sammendrag 

Facebook har blitt en naturlig del av folks mediehverdag, og er en naturlig arena for 

samfunnsengasjement. (Enjolras et al, 2013:157).  

Derfor er det viktig for Fellesforbundet å delta på Facebook, for å øke kunnskap om 

forbundet- og derigjennom sikre gjennomslag og innflytelse. 

Målet med denne studien har vært å undersøke om bruken av Fellesforbundets 

Facebook-side gir en læringseffekt, og hva som i så fall påvirker denne læringen. 

Teoretisk gjennomgang av forskning på motivasjon og effekter av Facebook-bruk, 

bidro til at jeg kunne lage forslag til en undersøkelsesmodell. Undersøkelsesmodellen 

ble testet ved hjelp av datainnsamling gjennom en elektronisk spørreundersøkelse, og 

deretter ble modellen testet gjennom multippel regresjonsanalyse. Jeg fant at at 

Relevans og Facebook-aktiviteten Har likt gir økt læring. 

!
Funnene gjør at jeg også anbefaler Fellesforbundet å fortsette å legge vekt på godt og 

relevant innhold for sine målgrupper ved å bruke Facebooks eget analyseverktøy 

Innsikt. Jeg anbefaler også å vurdere annonsering for innholdet, da innhold fra 

forbundet konkurrerer med store mengder annet innhold. Det å bli sett i 

nyhetsstrømmen på Facebook vil avgjøre om forbundet klarer å få brukerne engasjert i 

sitt innhold. Det å engasjere seg i innhold og dele innhold vil først skje når brukeren 

har sett innholdet fra Fellesforbundets side. Ved å lage relevant innhold og å legge til 

rette for samhandling på Facebook, kan forbundet bygge kompetanse hos brukerne. 

Resultatet fra denne studien kan ikke generaliseres, og er den største begrensningen i 

studien.  

!
!
!
!
!
!
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Innledning 

Det er viktig for Fellesforbundet å få gjennomslag for sine standpunkter, og derfor er 

forbundet avhengig av å bygge kjennskap og kunnskap om saker  Fellesforbundet er 

opptatt av. Mange bedrifter og organisasjoner har tatt i bruk sosiale medier som en 

kanal for sin kommunikasjon med målgrupper. 

!
Av de sosiale mediene er det Facebook som har flest brukere i Norge.  

På Kampanjes nettsider står det at Facebooks egne tall viser at totalt 2,2 millioner 

nordmenn er innom Facebook hver dag, hvorav 1,7 millioner nordmenn på mobil. I 

løpet av en måned stiger tallene til 2,8 millioner månedlige brukere, der 2,2 millioner 

er innom Facebook på mobil. 

Samfunnsforskerne Enjolras et al fant i sine studier fra 2011 og 2012 at det er mindre 

utbredt å bruke Facebook til mer samfunnsorienterte og politiske formål- kun 8 

prosent oppgir at de ofte kommenterer lenker om samfunn og politikk. Likevel er 

andelen som sier de diskuterer politiske saker på Facebook 22 prosent. (Enjolras et al, 

2013: 48) For et forbund som arbeider mye med politiske saker, er disse tallene veldig 

interessante. Facebook  er derfor et verktøy det er verdt å studere nærmere. 

!
Utklipp fra Fellesforbundets Facebook-side: 

Facebook er et sosialt medie. I boka «Liker, Liker ikke» av Enjolras et al fra 2013, 

defineres sosiale medier slik:  

!
 Sosiale medier brukes gjerne som et samlebegrep for plattformer på  

 internett som åpner for sosial interaksjon, og som gjør det mulig for  
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 brukerne selv å skape og dele innhold i form av tekst, bilder, video eller  

 lenker til andre nettsteder. (Enjolras et al 2013:11) 

!
Enjolras et al fant i sine studier at det er sosiale aktiviteter som å orientere seg om hva 

som skjer blant venner og gratulere venner med dagen som dominerer bruken av 

Facebook. Som nevnt er det mindre utbredt å bruke Facebook til mer 

samfunnsorienterte og politiske formål- kun 8 prosent oppgir at de ofte kommenterer 

lenker om samfunn og politikk. Allikevel er andelen som sier de diskuterer politiske 

saker på Facebook 22 prosent. Dermed kan vi si at Facebook er den største 

enkeltarenaen for politisk debatt på nettet i Norge i dag. (Enjolras et al, 2013:48).  

De unge logger seg ikke på Facebook for å bli oppdatert på den politiske situasjonen. 

Det er heller snakk om at de «snubler over» politisk relevant stoff mens de er logget 

på Facebook av andre grunner. At Facebook på denne måten allikevel har blitt en 

viktig kanal for nyhetsformidling blant unge, gir en pekepinn på hvor viktige brukerne 

som utgjør de 8 prosentene er for å formidle nyheter på Facebook!  

De yngre bruker Facebook for å holde seg oppdatert, og bruker flere medier for å 

holde seg oppdatert samtidig. Bruken av Facebook fortrenger dermed ikke bruken av 

andre medier. (Enjolras et al, 2013:60). Dette gjør det enda viktigere for forbund som 

Fellesforbundet å kommunisere også via sosiale medier: Sjansen blir da enda større for 

at yngre medlemmer og yngre potensielle støttespillere får økt kunnskap om 

forbundet.  

!
De sosiale medienes økende rolle som formidler av nyheter øker ungdoms tilgang til 

stoff med relevans for politikk og samfunn.  

!
Enjolras et al fant også at de som økte sin diskusjonsaktivitet på Facebook fra 2011 til 

2012, hadde blitt mer interessert i politikk. Dermed kan vi si at diskusjon på Facebook 

stimulerer politisk interesse hos de som i utgangspunktet var lite interesserte. 

(Enjolras et al, 2013:130) 

!
Enjolras et al fant i sin studie også at 43 % sier at de ofte lærer noe av å delta i 

nettdebatter som de ikke visste fra før. (Enjolras et al, 2013:131) 

!
Side !5



Prosjektoppgave i MAN 3025  05.05.2014

Facebook som kanal er derfor viktig både i egenskap av antall brukere, i egenskap av 

hvilke effekter den kan gi i form av engasjement, interesse og kunnskap. 

!
Min problemstilling er derfor: 

Har bruk av Fellesforbundets Facebookside en læringseffekt hos brukerne, og 

hva påvirker læringseffekt? 

!
Med læringseffekt menes her kunnskap og forståelse, og i indikatorene jeg bruker for 

å måle kunnskap, ligger blant annet spørsmål om Facebook er en god kanal for læring, 

om man oppnår en bedre forståelse av forbundets rolle og arbeid ved å følge forbundet 

på Facebook, og om respondenten oppnår økt kunnskap om politiske saker ved å følge 

forbundet på Facebook.  

!
Hvorfor bruker bedrifter tid og krefter på Facebook? 

Mange bedrifter og organisasjoner har sett potensialet i kanalen Facebook, og vet at de 

gjennom Facebook kan treffe sine interessentgrupper. Bedrifter og organisasjoner kan 

ha ulike mål for sin satsing på kanalen Facebook.  

!
Kommunikasjonsforskeren Waters fant for eksempel at mange organisasjoner bruker 

Facebook for å vedlikeholde og bygge nye relasjoner. Ideelle organisasjoner bruker 

ofte Facebook til å samhandle med interessentgrupper, bygge kompetanse og 

relasjoner. (Waters, 2009:144).  

!
Flere studier avdekker også at bruk av Facebook for bedrifter kan gi gode effekter: 

En undersøkelse utført av markedsføringsforskerne Clark og Melancon fant at følgere 

i sosiale medier har en bedre oppfatning av bedriftens relasjonsinnsats og 

relasjonskvalitet enn ikke-følgere. Følgere i sosiale medier hadde høyere 

kundetilfredshet, lojalitet og intensjoner om å anbefale bedriften til andre. (Clark og 

Melancon, 2013:132) 

Kommunikasjonsforskerne Haigh, Brubaker og Whiteside fant at samhandling med 

bedrifters Facebook-sider førte til styrking av oppfatningen av organisasjonens 
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relasjon med samfunnet, samfunnsansvar og kjøpsintensjon. (Haigh, Brubaker og 

Whiteside, 2012:52) 

Bedrifter bruker ofte Facebook-sidene til å kommunisere med og til brukere, og ofte 

produserer bedriftene/organisasjonene mye av innholdet selv. Derfor får mange 

Facebook-sider preg av en type blogg eller nettside, men gir i tillegg muligheter for 

brukergenerert innhold. 

!
Det kan altså være svært gode grunner for å ta i bruk Facebook som en kanal for 

dialog med bedriftens målgrupper. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på 

egenskapene i selve kanalen- hva er det som styrer hvilket innhold som blir levert til 

den enkelte bruker?  

Algoritmene i Facebook sørger for at innhold som skaper engasjement havner høyere 

opp i nyhetsstrømmen enn innhold som ikke engasjerer. Brukere som ofte samhandler 

og deler innhold fra Fellesforbundets side vil dermed også få innhold fra 

Fellesforbundets Facebook-side høyt oppe i sin nyhetsstrøm. De innebygde 

algoritmene til Facebook gjør at de aktive brukerne øker den potensielle synligheten til 

forbundets innhold ved å engasjere seg i innholdet. Derfor  er det viktig for forbundet 

å få enda flere brukere til å engasjere seg og dele innhold.  

!
Mange av Facebooks brukere oppsøker bedrifters sider, hele 26 % svarte i en 

undersøkelse utført av TNS at de hadde kontaktet en bedrift eller organisasjon på 

Facebook. Dersom det stemmer at en av fire kontakter bedrifters sider på Facebook, 

gjør det Facebook til en viktig kanal for bedrifter og organisasjoner som ønsker å 

komme i kontakt med sine målgrupper.  

!
Høsten 2013 endret Facebook algoritmen for hvilke innlegg som kommer øverst i 

nyhetsstrømmen til brukerne på Facebook. Facebook har selv antydet at dette skyldes 

at de ønsker å prioritere innhold fra de mest populære kildene, i praksis artiklene som 

deles oftest eller artiklene som likes av flest. (Facebook Newsroom). 

Det er flere eksempler på Facebook-sider i Norge som har hatt suksess med 

engasjement. Jeg vil spesielt trekke frem Arbeiderpartiets Facebook-side. På 

Arbeiderpartiets nettside står det opplyst at Arbeiderpartiet har 52 661 medlemmer, og 
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på Arbeiderpartiets Facebook-side var det i februar 2014 hele 71 246 som liker 

Facebook-siden! Dette ga meg inspirasjon til å skrive om Facebook som verktøy, fordi 

Arbeiderpartiet- i likhet med Fellesforbundet-er en medlemsorganisasjon.   

Som Enjolras et al kan bekrefte: Facebook har blitt en naturlig del av folks 

mediehverdag, og er en naturlig arena for samfunnsengasjement. (Enjolras et al, 

2013:157).  

Derfor er det viktig for forbundet å delta på Facebook, for å øke kunnskap om 

forbundet- og derigjennom sikre gjennomslag og innflytelse. Relasjonsbygging og det 

å ha dialog med viktige interessentgrupper, er også et viktig mål for forbundet. 

Jeg vil undersøke om bruken av Fellesforbundets Facebook-side gir en læringseffekt, 

og hva som i så fall påvirker denne læringen. Dersom flere har god kunnskap om 

Fellesforbundets rolle og arbeid, er håpet at det vil gi oss mer gjennomslag for viktige 

saker.  

!
Teoretisk forankring 

I denne delen av oppgaven går jeg gjennom relevant forskning på motivasjon for bruk 

av Facebook og forskning på effekt av bruk av Facebook, og redegjør for hvordan jeg 

har kommet fram til en foreslått undersøkelsesmodell. For min problemstilling er det 

særlig 7 studier som er relevante, fordi de omhandler interesse/engasjement, 

samhandling og læring/kunnskap. Studiene vil også brukes for å lage indikatorer til 

mine variabler. Flere av disse studiene kommer jeg også tilbake til i diskusjonen av 

mine funn senere i oppgaven. 

Relevant forskning på bruk og effekt av Facebook 

Flere studier har tatt for seg hva som motiverer bruk av bedrifters Facebook-sider/

sosiale medier. To relevante studier for min problemstilling er 

markedsføringsforskerne Mangold og Faulds studie fra 2009 og masterstudenten 

Kjersti Hagens studie fra 2013. 

Allerede i 2009 hevdet Mangold og Faulds at det er  mer sannsynlig at brukere vil 

kommunisere gjennom sosiale medier når de er engasjert i produktet, ideen eller 

tjenesten.  (Mangold og Faulds, 2009:362) Det er også mer sannsynlig at kunder og 
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medlemmer snakker om bedrifter og organisasjoner når de føler at de vet mye om 

dem. (Mangold og Faulds, 2009:363) 

!
Hagens undersøkelse blant brukere av bedrifters Facebook-sider i Norge fant at 

informasjonssøk og engasjement som følge av personlig interesse var de to 

faktorene som best forklarte brukernes aktivitet på bedrifters Facebook-sider. (Hagen, 

2013:30) 

Andre studier har tatt for seg hvilke effekter bedrifter og organisasjoner kan oppnå 

ved bruk av Facebook, som for eksempel bedre relasjoner, økt kjøpsintensjon, økt 

kunnskap, bedre kundetilfredshet og økt engasjement. Jeg går kort gjennom fem 

relevante studier.  

Gummerus et al undersøkte medlemsengasjement på en Facebook-side for et 

datafirma, og fant at medlemsengasjement hadde en positiv effekt på relasjoner.  

Medlemsengasjement som å like innhold, skrive kommentarer og lese innhold 

påvirket oppfatningen av både sosiale fordeler, underholdningsfordeler og økonomiske 

fordeler. Gummerus et al understreker at brukerengasjement er essensielt for at 

forumet skal kunne lykkes, uten aktive brukere som kommenterer og liker innhold, vil 

det ikke være mye å lese om eller å søke informasjon om. (Gummerus et al, 2012: 

870) 

Facebook-bruk kan også føre til økt læringseffekt. For eksempel fant 

økonomiforskerne Harmon, Alpert og Histen (2013) at studenter fikk en positiv effekt 

på læringsutbytte ved å bruke Facebook som diskusjonsverktøy. Deltakelse i 

duskusjonsforaet ga også en forsiktig positiv effekt på eksamensresultatene! Effekten 

av deltakelse fant ikke sted umiddelbart, de positive effektene viste seg først i den 

siste tredjedelen av semesteret. (Harmon, Alpert og Histen, 2013:43) 

!
Som nevnt i innledningen fant Enjolras et al i sin studie fra 2013 at 43 % av de spurte i 

en studie sier at de ofte lærer noe av å delta i nettdebatter som de ikke visste fra før. 

(Enjolras et al, 2013:131). Studien viste også at de som økte sin diskusjonsaktivitet på 

Facebook fra 2011 til 2012, hadde blitt mer interessert i politikk. Dermed kan vi si at 
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diskusjon på Facebook stimulerer politisk interesse hos de som i utgangspunktet var 

lite interesserte. (Enjolras et al, 2013:130) 

!
Forbrukeratferdsforskerne Ying-Feng og Lien-Hui (2013) fant i sitt studie at 

samhandlingen i en gruppe med felles interesser gjør at flere medlemmer opplever 

mange fordeler, hvorav engasjement er den viktigste.  De fant også at læringsutbytte 

er  en av hovedfaktorene som skaper  dette gruppeengasjementet. (Ying-Feng og Lien-

Hui, 2013:948).  

Forbruker- og markedsføringsforskeren Martin Oetting (2009) har interessante funn 

knyttet til temaet kunnskap og anbefalingsgrad i sin doktoravhandling. Oettings 

studie indikerer at involvering i et markedsføringsprosjekt gir effekt på 

anbefalingsgrad. Resultatene viste at deltakere som fikk komme med innspill var mer 

villige (enn kontrollgruppa) til å anbefale en firmablogg til andre, og faktisk også 

gjorde det i etterkant av lanseringen av bloggen. (Oetting, 2009:115) Oetting har også 

foreslått en konkret modell for hvordan en bedrift kan nyttiggjøre sosiale medier/blogg 

for å trigge anbefalinger og vareprat fra sine brukere.  

Gjennomgangen av studiene ovenfor viser at bedrifter og organisasjoner kan bruke 

Facebook til å skape gode resultater, både når det gjelder kunnskap, engasjement, 

relasjonsbygging, kundetilfredshet og anbefalinger. Jeg vil bruke disse studiene til å 

utarbeide et sett med indikatorer, som kan brukes til utarbeiding av skalaer som kan 

måle både læringseffekt og relevans. Spesielt Oetting`s funn vil være sentralt i 

utviklingen av min modell, og jeg går derfor noe grundigere gjennom Oetting`s studie 

nedenfor. 

Oetting undersøkte oppfatningene til deltakerne i et markedsføringsprosjekt, der 

deltakerne ble spurt om sine anbefalingshensikter. En testgruppe og en kontrollgruppe 

deltok, og testgruppen fikk fra starten gi innspill til lanseringen av en firmablogg. 

Kontrollgruppa deltok ikke i innspillsfasen, men fikk også spørsmål om 

anbefalingshensikter etter lansering av bloggen. Resultatene viste at deltakerne i 

innspillsrunden også var mer villige (enn kontrollgruppa) til å anbefale bloggen til 

andre, og faktisk også gjorde det i etterkant av lanseringen av bloggen. (Oetting, 
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2009:115) Oetting beskriver i sin analyse hvordan denne anbefalingstendensen styrkes 

gjennom å stimulere det han kaller «Styrket involvering». 

«Styrket involvering» er kort fortalt en persons oppfatning av hvor relevant et 

markedsføringsinitiativ er. Involveringen er summen av mening, kompetanse, relevans 

og betydning, og påvirkes både av eksterne objektive forhold og personens 

forståelsesrammer. (Oetting, 2009:79) (Egen oversettelse). 

Oetting og de fire driverne for styrket involvering 

Oetting fant i sitt studie at «kompetanse» og «innflytelse» var de viktigste to driverne 

for elektronisk vareprat (anbefaling, min merknad), men også de to andre driverne- 

«mening» og «valgfrihet» hadde en effekt. 

De fire driverne i Oetting`s studie består av flere spørsmål. (Oetting, 2009:98-99). I 

det følgende gjennomgår jeg de fire driverne. 

Kompetanse: Driveren kompetanse består av spørsmål om respondentene føler de har 

kunnet komme med nyttige forslag til markedsføringen, om forslagene var til støtte for 

markedsføringen, om de var verdifulle og til hjelp for markedsføringen.  

Relevans: Driveren relevans består av spørsmål om markedsføringen har betydning 

for respondenten, om interesse i å være med å utvikle et markedsføringsprosjekt, 

betydning av deltakelse for den enkelte og om respondenten identifiserer seg med 

markedsføringsprosjektet. 

Valgfrihet: Driveren valgfrihet består av spørsmål om respondenten selv følte at de 

kunne velge sin deltakelse, om de følte avgjørelsene deres var uavhengige, om 

deltakelsen var fullstendig frivillig, og om de uavhengig kunne bestemme hvilken 

måte de deltok på. 

Innflytelse: Driveren innflytelse består av spørsmål rundt om innspillene fra 

respondentene er reflektert i endelig resultat, om respondenten mener innspillene har 

hatt betydning, om respondenten kunne være enig i at det endelige resultatet ble til 

delvis takket være repsondenten selv. 

!
Oettings studie indikerer at involvering av denne typen faktisk gir direkte effekt på 

anbefalingsgrad. Styrken på effekten var ulik for de fire driverne, men sterkest effekt 

hadde «komeptanse» og «innflytelse». Men også driverne «relevans» og «valgfrihet» 
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hadde en effekt på anbefalingsrad. Oetting foreslår, basert på sine funn, en modell 

bedrifter og organisasjoner kan benytte sosiale medier for å oppnå styrket involvering, 

og han argumenterer for at driverne «relevans» og «valgfrihet» allerede er oppfylt ved 

å bruke for eksempel Facebook eller andre sosiale medier. (Oetting, 2009: 128). 

Brukerne har selv valgt å bruke kanalen, og dermed er driveren «valgfrihet» stimulert. 

Han antar også at brukerne ved å ta i bruk en slik kanal også har fått stimulert driveren 

«relevans». Bak denne antakelsen ligger tanken om at en bruker kun følger 

organisasjoner eller bedrifter eller saker som er relevante for vedkommende- som 

vedkommende har interesse for. Oetting hevder også at det er det faktiske innholdet 

(fra brukerne og administratorer av siden) som kan stimulere «kompetanse» og 

«innflytelse». Først må en «tilhengerskare» ha blitt bygget opp på siden/bloggen, og 

deretter kan de to driverne «kompetanse» og «innflytelse» stimuleres for å oppnå økt 

involvering og anbefalingsgrad. (Oetting, 2009:128). 

Modellen for styrket involvering, sosiale medier 

 

!

!!!
!

!!!
Jeg vil se nærmere på hvordan Fellesforbundet kan stimulere til Læring- både som et 

mål i seg selv, men også som et steg i prosessen for å øke sannsynligheten for å 

anbefale forbundet til andre.  

Basert på de presenterte studiene om engasjement og relasjonsbygging i forhold til 

Facebook og Oettings modell, har jeg laget en undersøkelsesmodell som jeg skal 

bruke i min studie.  

Begrepet «relevans» har i mitt studie mange likheter med Oetting`s driver «relevans», 

spesielt på spørsmålet rundt interesse (i mitt tilfelle interesse for arbeidsliv). Samtidig 
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har jeg valgt andre spørsmål for begrepet; nærmere bestemt relevant informasjon, 

troverdig informasjon, om man ville brukt Fellesforbundets Facebook-side som 

informasjonskilde, og også om informasjon fra forbundet blir lest når det vises i 

nyhetsstrømmen til den enkelte. Jeg har dermed tatt med noen elementer fra Oetting`s 

modell, og spørsmålene rundt relevans henter også inspirasjon fra resultatene fra 

studien til Hagen (2013) og Mangold og Faulds (2009).  

Når det gjelder begrepet «Læringseffekt» har jeg valgt andre spørsmål enn Oetting. 

Oetting valgte i sitt studie spørsmål som omhandlet deltakernes oppfatning om 

hvorvidt deres innspill var nyttige. Jeg bruker heller spørsmål om respondentene 

mener Facebook er en god kanal for læring, om de øker sin forståelse av forbundets 

rolle og arbeid som følge av å følge forbundet på Facebook, og om de opplever at de 

får økt kunnskap om viktige politiske saker gjennom å følge forbundet på Facebook. 

Spørsmålet om økt kunnskap om politiske saker er inspirert av funnene til Enjolras et 

al. (2013:130). Spørsmålet  Spørsmålet rundt forståelse for rolle og arbeid er hentet fra 

studien til Kuo og Feng. (2013:948).  En oversikt over de to variablene og deres 

indikatorer, finnes i delkapitlet «Operasjonalisering av variablene». 

!
Jeg har også med variabelen «Aktivitet på Facebook» i min undersøkelsesmodell. 

Dette fordi flere av studiene jeg har referert over, har funnet at engasjement og faktisk 

samhandling har påvirket læring.  I tillegg har jeg flere spørsmål i spørreskjemaet som 

ikke er tatt med i undersøkelsesmodellen, og alle spørsmål i spørreskjemaet finnes i 

vedlegg 1. 

Foreslått undersøkelsesmodell 

 

!
!

!
!

!
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H1 og H2 er uavhengige variabler, og antas å ha en positiv effekt på avhengig variabel 

Læring.  

Undersøkelsesmetodikk 

Denne delen av oppgaven beskriver metoden for undersøkelsen. Dette vil gi en 

forståelse av det empiriske fundamentet og innsamlingen av data. Her vil også 

undersøkelsens reliabilitet og validitet diskuteres kort, og beskrivelse av indikatorer 

for de ulike variablene i undersøkelsesmodellen forklares, og med angivelse av kilde 

der det er bygget på andre studier  

Undersøkelsesdesign, enheter og kontekst 

Min undersøkelsen er kvantitativ, ved at innsamlingen av data er strukturert gjennom å 

bruke et ferdig spørreskjema.  

Undersøkelsen ble publisert på Fellesforbundets Facebook-side, og alle respondentene 

kan antas å være Facebook-brukere. Lenken til undersøkelsen var derimot tilgjengelig 

også på Google Drive, og det kan tenkes at enkelte respondenter delte denne lenken 

videre. Totalt svarte 107 respondenter på spørreskjemaet. Respondenter som svarer at 

de ikke følger eller ikke vet om de følger Fellesforbundets Facebooksider ble ikke tatt 

med videre i undersøkelsen. Totalt var det 100 respondenter som svarte at de fulgte 

Fellesforbundet på Facebook, og som da ble tatt med i analysen.  

Utvalg ved selvseleksjon 

Det som kjennetegner min utvalgsprosedyre, er at respondentene selv bestemmer om 

de vil være med i utvalget eller ikke. Det har lett for å oppstå systematiske skjevheter 

med denne typen utvelgelse. Kun de som får høre om undersøkelsen er med i 

utvelgelsen. I tillegg er det større sannsynlighet for å få med seg enheter med sterke 

meninger om de aktuelle temaer. (Hellevik, 1999:122) 

Dette gjør at det er en fare for at respondentene også avviker fra de øvrige, i og med at 

de valgte å delta i undersøkelsen. Dette kan bety at det er fare for at de også avviker 

fra resten av universet også på andre egenskaper jeg ønsker å måle.  

Utvalg ved selvseleksjon er en ikke-sannsynlighetsutvelging, og garanterer ikke i seg 

selv utvalgets representativitet. Denne måten å trekke utvalg på, gjør at man ikke kan 

generalisere resultatene med en spesifisert grad av sikkerhet. Den eksterne validiteten 

er dermed lav i denne studien. Intern validitet diskuteres i selve analysen.  
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Operasjonalisering av variablene 

Basert på litteraturgjennomgang og min undersøkelsesmodell, har jeg operasjonalisert 

begrepene relevans og læringseffekt  slik at de kan testes empirisk. Tabellen under 

beskriver mine to hypoteser og deres tilhørende variabler. Den angir også kilde for  

variabelen der den er ekstern. Kildene er også beskrevet og begrunnet i teorikapitlet 

over. Begrunnelse for valg av variabler har også blitt beskrevet  tidligere.  

Der Likert- skalaen er benyttet, er skalaen gjennomgående fra 1= Veldig uenig  til 7= 

veldig enig, og i ett spørsmål er skalaen fra 1= ikke troverdig til 7=veldig troverdig. 

Alle øvrige spørsmål i undersøkelsen finnes i vedlegg 1. 

Oversikt over spørsmål med indikatorer og kilde 

Relevans

Spm: Informasjonen fra Fellesforbundet 
er relevant for meg!

Mangold og Faulds, 2009!
Oetting, 2009

Spm: Jeg har stor interesse for arbeidsliv Hagen, 2013!
Oetting, 2009

Spm :Jeg ville brukt Fellesforbundets 
Facebook-side som en kilde til 
informasjon!

!
Hagen, 2013!

Spm: Jeg leser informasjon fra 
Fellesforbundet når jeg får det i min 
nyhetsstrøm på Facebook!

Spm: Informasjonen fra Fellesforbundet 
er troverdig 

Læring

Spm: Jeg får økt kunnskap om viktige 
politiske saker gjennom å følge 
Fellesforbundets aktiviteter på 
Facebook. 

!
Enjolras et al, 2013

Spm:  Gjennom å følge innhold fra 
Fellesforbundet på Facebook, øker jeg 
min forståelse av Fellesforbundets rolle 
og arbeid

Kuo og Feng, 2013
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!
Validitet og reliabilitet 

For at undersøkelsen skal kunne være gyldig, må den måle det vi faktisk er ute etter. 

Dette betegnes som validitet. (Wenstøp, 2006: 65). Det er også viktig at resultatene 

som blir presentert er pålitelige, slik at vi ville fått omtrent samme resultat om vi 

foretok undersøkelsen en gang til. Dette omtales som reliabilitet. (Wenstøp, 2006:65). 

Validitet vil diskuteres ytterligere under faktoranalysen, og reliabiliteten blir blant 

annet omtalt og behandlet under analysen ved hjelp av Cronbach`s Alpha.   

 

 

!
Testing av skjemaet før utsendelse 

Utkast til spørreskjema ble testet på 5 personer før endelig spørreskjema ble sendt ut. 

Det ble både i testrunden og i endelig versjon lagt vekt på at språket skulle være 

forståelig.  

Resultater 

Trekk ved utvalget 

Alle spørsmålene var obligatoriske, og det var ingen missing values i den forstand at 

respondentene ikke hadde svart. 

!
Utvalget gir en litt ujevn distribusjon på kjønn, ved at 65 % er menn og 35 % er 

kvinner.  84 % av respondentene svarer at de er medlemmer av Fellesforbundet, mens 

16 % svarer at de ikke er medlemmer.  Det er en hovedvekt av respondenter over 24 

år, og flest respondenter finner vi i aldersgruppen 45-54 år. 

!
43 % av respondentene har fulgt Fellesforbundet i over ett år, og 43 prosent av 

respondentene svarer også at de selv søkte opp Fellesforbundet på Facebook. Langt de 

fleste av respondenten er aktive på Facebook, de færreste svarer at de sjelden bruker 

Spm: Fellesforbundets Facebook-kanal 
er en god kanal for å lære mer om 
forbundet
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Facebook. Nær halvparten av respondentene i dette utvalget sier også at de ofte mottar 

informasjon fra andre bedrifter på Facebook.  

!
Flertallet av respondentene svarer at de mener informasjonen fra Fellesforbundet er 

relevant for dem, mens hele 73 prosent svarer at de har stor interesse for arbeidsliv.  

Flertallet av respondentene ville ha brukt Fellesforbundets Facebook-side som kilde til 

informasjon, og leser også informasjonen fra forbundet når det dukker opp i 

nyhetsstrømmen deres. Hele 67 prosent av de spurte mener informasjonen fra 

forbundet er veldig troverdig, og 24 prosent svarer troverdig.  

!
Når det gjelder aktivitetsnivå på Facebook, er det store forskjeller. De færreste av 

respondentene publiserer eget innhold, mens over halvparten av respondentene ofte og 

svært ofte bidrar ved å like innlegg fra Fellesforbundet. De fleste av respondentene 

svarer at de sjelden eller noen ganger kommenterer på innhold fra Fellesforbundet. 

Over halvparten av respondentene svarer at de får økt kunnskap om viktige politiske 

saker av å følge forbundet på Facebook. Over halvparten mener også at de får økt 

forståelse av forbundets rolle og arbeid ved å følge forbundet på Facebook. 68 prosent 

av respondentene mener også at Fellesforbundets Facebook-kanal er en god kanal for 

å lære mer om forbundet (har svart enig og veldig enig).  

Det er mange «ambassadører» i dette utvalget. Hele 77 % av de spurte har delt 

informasjon fra forbundet til andre på Facebook. Det er også 90 prosent som svarer at 

de vil anbefale forbundet til andre i sitt nettverk i fremtiden. Alle svarer at de vil 

forsette å følge forbundet på Facebook. 
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Deskriptiv statistikk 

Når man skal gjøre en statistisk analyse er det viktig med en oversikt over dataene og 

kjennskap til hvordan respondentene har svart. Tall for skjevhet og kurtosis bør ikke 

være over 2,5 %. (Sannes, 2004: 7). Variabelen Anbefalefremtid får høy skjevhet på 

-2,707 og høy kurtosis på 5,439. Høy kurtosis forteller oss at mange har svart det 

samme på dette spørsmålet. Ellers har variablene Storinteresse arbeidsliv og 

Troverdig høy kurtosis. 

Måleproblematikk, validitet og reliabilitet 

Som nevnt i metodekapitlet er det avgjørende at vi i statistiske undersøkelser faktisk 

måler begreper og variabler som blir brukt i undersøkelsesmodellen og at målene er 

stabile og robuste (Sannes, 2004). Jeg tar her først for meg validiteten i dataene før jeg 

går inn på reliabiliteten. Når dette er gjort, bruker jeg disse resultatene til å redusere 

antall variable til et minimum i forhold til undersøkelsesmodellen. 

1. Instrumentvalidering 

Instrumentvalidering handler om å kontrollere at spørreskjemaet fungerer i forhold til 

formålet. Gjenspeiler spørsmålene begrepene og variable angitt i 

undersøkelsesmodellen?  Til det bruker jeg faktoranalyse, en teknikk som analyserer 

strukturer av korrelasjoner i datasett med mange spørsmål for å avdekke om det finnes 

felles underliggende dimensjoner/faktorer.  (Sannes, 2004:9) Jeg kjørte faktoranalyse 

med alle spørsmål for alle variablene med Likert-skala. Dette gjør at jeg kan avdekke 

sammenhenger mellom variable som kan skyldes at begrepene er uklare. Følgende 
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regler brukes for å velge faktorer. (Et spørsmål kan kun tilhøre en faktor etter disse 

reglene) 

• Faktorloading skal være 0,5 eller høyere for at et spørsmål skal tilhøre en faktor. 

• Nest høyeste faktorloading for et spørsmål skal være 0,3 eller lavere. 

Spørsmålet Ville brukt FF som kilde til informasjon tilfredsstiller ikke 

faktorkravene, og må tas ut. Spørsmålene Relevant info, Leser info nyhetsstrøm, 

Stor interesse arbeidsliv og Troverdig info kan plasseres i samme faktor Læring. For 

spørsmålene Økt kunnskap, God kanal for læring og Økt kunnskap er også 

faktortallene over 0,5, og de kan plasseres i ny faktor Læring. 

Jeg har nå teoretiske meningsfylte fortolkninger av faktorene, og tester om de er 

stabile med reliabilitetstester. 

2. Reliabilitetskontroll 

Reliabilitetskontroll gjøres for hver faktor separat, for å sjekke om den er så stabil at 

den kan benyttes som en skala. (Sannes, 2004:17). En vanlig teknikk for dette er 

Cronbachs alpha, og laveste aksepterte grense for Cronbachs alpha er 0,7. (Sannes, 

2004:18) 

Resultat, reliabilitetsanalyse av de to faktorene Relevans og Læring. 

Faktoranalysen viser at vi kan kombinere flere spørsmål til færre variabler. 

Cronbach`s Alpha er gode nok, og spm 7, 8, 10 og 11 slås sammen til en faktor 

«Relevans» og spørsmålene 15-17 til ny faktor «Læring».  

Begrep Mål Antall spørsmål Cronbach`s alpha

Relevans Spm 7, 8, 10,11 4 0,726

Læring Spm15-17 3 0,865
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Datareduksjon 

De nye variablene skal være gjennomsnittsverdien av spørsmålene som lader på 

faktoren. 2 nye variabler, Relevans og Læring, ble laget. Ny deskriptiv statsistikk ble 

kjørt. 

Høy skjevhet er til stede på variabelen Hvor ofte får du informasjon fra andre 

bedrifter og på variabelen Anbefale Fellesforbundet i fremtiden. Høy kurtosis er til 

stede på variabelen Hvordan kom du til å følge Fellesforbundet på Facebook. Høy 

kurtosis viser at mange har svart det samme på spørsmålet.  

Neste steg er å undersøke om det finnes interne sammenhenger mellom de uavhengige 

variablene. Det gjør vi med en korrelasjonsanalyse. 

Korrelasjonsanalyse 

Figuren over viser at en av korrelasjonene mellom variablene er over 0,6. Dette er et 

tegn på multikollinearitet. Dette gjelder korrelasjonen mellom variabelen kommentere 

og publisere, og variabelen publisere tas bort fra videre analyse.  
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Ved å fjerne denne variablen, er verdiene under 0,6 for alle variabler, og jeg kan gå 

videre med analysen. 

Test av modellen 

Multippel regresjon er en teknikk for å analysere sammenhengen mellom en avhengig 

variabel og to eller flere uavhengige variable. (Sannes, 2004:23) 

Regresjon ble kjørt med avhengig variabel Læring, og uavhengige variabler: Medlem/

ikke medlem, Hvor lenge har du fulgt FF på FB, Hvor ofte bruker du FB, Hvor ofte 

får du info fra andre bedrifter på FB, Har likt, Har kommentert, alder, kjønn og 

Relevans.  

!
Koeffisienter og korrelasjoner, samt VIF og toleranse 

!  

Mange av de uavhengige variablene bidrar ikke til å signifikant forklare variasjonen i 

avhengig variabel. Det er kun variabelene Har likt og Relevans som bidrar 

signifikant til å forklare variasjonen, og som dermed blir tatt med i en ny regresjon. 

!
Mine hypoteser 

H0= Justert R2=0 

H1: Relevans har en  postitiv effekt på Læring 

H2: Facebook-aktiviteten Like innlegg har en positiv effekt på Læring 
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Justert R Square er 0,319, og de to uavhengige variabelene forklarer 31,9 prosent av 

variansen på Læring.

!   

Uavhengige residualer 

Durbin-Watson tallet på 1,669 viser at det ikke er problematiske verdier (lavere enn 1 

eller høyere enn 3), og vi har uavhengighet fra residualer. (Pallant, 2004:151) 

Sjekk av linearitet 

En antakelse i multippel regresjon er at de uavhengige variabler er lineært relatert til 

avhengig variabel, og også at hver uavhengige variabel er relatert til avhengig 

variabel. Dette kontrollerte jeg ved å plotte Studentized residuals mot predikerte 

verdier som ble laget da jeg kjørte den lineære regresjonen. Dersom residualene 

danner et horisontalt bånd, er forholdet mellom avhengig variabel og uavhenige 

variabler sannsynligvis lineær. 

Scatterplot 

!
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Plottene er her greit plassert rundt midten, uten et klart systematisk mønster. Dette 

betyr at det ikke er noen indikasjoner på at forutsetningene for linearitet er brutt. Når 

det gjelder outliers, er noen få punkter lenger unna enn resten, men de har ikke en 

standardisert residual på mer enn 2,4 eller mindre enn -2,3, så det blir ikke nødvendig 

å ekskludere noen.  (Tabachnik og Fidell, 2001:122, referert i Pallant, 2004:143) 

Toleranse og VIF 

Toleranse er en indikator på hvor mye av variansen av den spesifikke uavhengige 

variabelen som ikke forklares av den andre uavhengige variabelen i modellen. Derfor 

er det ingen grunn til å være bekymret for mulitkollinearitet, ettersom toleransen her er 

0,824. Dette er langt over nedre grense på 0,1 (Pallant 2004:150).  

Normalfordeling 

Punktene i normalfordelingen ligger i en tilnærmet diagonal linje, og dette tyder på at 

det ikke er noen store avvik fra normalitet.  
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Plottene i Scatterplot i figuren over er konsentrert rundt midten, uten noe systematisk 

mønster. Det er dermed ingen indikasjon på at forutsetningene for lineær regresjon er 

brutt. Noen få av punktene ligger litt lengre fra midten, men ingen av punktene 

(outliers) har standardisert residual på mer eller mindre enn 3,3, så det er ikke 

nødvendig å ekskludere dem. (Tabachnik og Fidell, 2001:122, referert i Pallant, 

2004:143) 

!
Evaluering av modellen 

Forklaring av varians 

Modellen forklarer 31,9 % av variansen i den avhengige variabelen (Adjusted R 

Square) som er akseptabelt når vi vet at det er mange andre forhold kan forklare 

oppfattet læring. I samfunnsvitenskapelige studier er det gode resultater om man får en 

R2 på rundt 0,3 eller høyere. (Sannes, 2004:25).  

Begrensninger 

Modellen jeg har valgt forklarer bare 31,9 prosent av variasjonen som forekommer i 

Læring. Det betyr at 68,1 % forklares av andre variabler. For å få til en bedre 

forklaring, kunne flere av variablene vært på høyere målenivå. Både spørsmålene 

rundt anbefalingshensikt, anbefalingsadferd og aktivitet på Facebook kunne ha vært 

med Likert-skala som på de øvrige spørsmålene. Ved å bruke enkelte variabler med 

lavere målenivå, begrenses de statistiske metodene. Flere av variablene var på nominal 

og ordinalnivå.  

Ved å velge ikke-sannsynlighetsutvalg økes også risikoen for at det er kun de som har 

sterke meninger om saker som deltar. 
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Statistisk signifikans 

Modellen har statistisk signifikans på p<0,05, og nullhypotesen (H0=Justert R2=0) 

kan forkastes. Vi beholder da hypotesen om at modellen er meningsfull, med godt 

samsvar mellom modellen og dataene, som muliggjør ytterligere tolkninger. Relevans 

og aktiviteten Har likt påvirker signifikant Læring, med F(24,219) og p<0,005. 

Modellen har god forklaringskraft.  

Tolking av regresjonskoeffisienten 

De ustandardiserte koeffisientene som vist over indikerer hvor mye den avhengige 

variabelen endrer seg med en uavhengig variabel når alle andre variabler holdes 

konstant. For hver økning i Har likt-aktivitet øker læringen med 0,259 på skalaen, og 

for hver økning i Relevans, øker skalaen på læring med 0,688.

!  

Testing av hypotesene 

Tabellen over koeffisienter viser også signifikansen og t-verdi for de to uavhengige 

variabelene. T-verdien er godt over 1, og sammen med signifikanstallet forteller det at 

de to uavhengige variabelene er signifikante faktorer. Standardiserte Beta-verdier viser 

at Relevans har større effekt på avhengig variabel (Std Beta: 0,450) enn Har likt (Std 

Beta: 0,219).  

Dermed har vi støtte for H1: Relevans har en signifikant effekt på oppfattet læring. 

Det er også støtte for H2: Facebook-aktiviteten Har likt  har en signifikant effekt på 

oppfattet læring. 

!
!
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Empirisk modell med stikoeffisienter 

 

 

 

 

!
!

!
Legg merke til at revidert modell nå kun inneholder Facebook-aktiviteten Like 

innlegg, og ikke øvrige aktiviteter. Til stikoeffisientene er det som regel de 

standardiserte B-verdiene som brukes. 

!
Diskusjon 

Relevans gir læringseffekt. Relevans påvirker dessuten læringseffekten sterkere enn 

aktiviteten på Facebooksiden gjør. Nedenfor diskuterer jeg resultatene for hver av 

hypotesene, og holder mine funn opp mot studiene som ble referert i teorikapitlet.  

Funn 1: Relevans har effekt på oppfattet læring.  

Relevant innhold fører til læringseffekt. For hver enhet med økning i Relevans, øker 

skalaen på læring med 0,688. (alt annet konstant).  

!
Personlig interesse gjør at brukerne mer sannsynlig vil delta på en side. Det kan sies å 

være empirisk belegg for at Relevans skaper grunnlag for aktivitet/interaksjon. 

Studien utført av Hagen (2013:30) indikerte at informasjonssøk og engasjement som 

følge av personlig interesse var de to faktorene som best forklarte brukeres Facebook-

aktivitet på bedrifters sider. Også i min studie finner jeg at personlig engasjement og 

relevans påvirker, men mens Hagen målte drivere av aktivitet på Facebook, måler jeg 

læringseffekt. 

!
Studiene fra Hagen (2013) og Mangold og Faulds (2009) handler om at interesse er 

styrende for at man velger å følge bedrifters Facebook-sider. Funnene i studiene til 

Enjolras et al (2013) og Kuo og Feng (2013) bekrefter at relevans og personlig 
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interesse kan ha en læringseffekt. Studiene til Enjolras et al, Harmon, Alpert og 

Histen og Kuo og Feng (2013) fant at det å delta (engasjement i et forum/nettdebatt) 

har en læringseffekt. Vi kan dermed anta at det å delta i et forum er et resultat av 

interesse/relevans, og at det er empirisk belegg for å si at relevant innhold kan gi 

brukerne læringseffekt- en læringseffekt som forsterkes gjennom aktivitet på siden. 

Jeg gjennomgår nedenfor læringseffekten fra aktivitet på siden. 

Funn 2: Facebook-aktiviteten Har likt  har effekt på oppfattet læring. 

Samhandling i form av å like innlegg hadde i min studie en effekt på læring. Jo oftere 

en person har likt et innhold, jo bedre læringseffekt. For hver økning i Har likt-

aktivitet øker læringen med 0,259 på skalaen på Læring.  

Det å trykke «liker» på et innhold krever lite av brukeren, og terskelen for å trykke 

«liker» er nok vesentlig lavere enn å kommentere på innhold og å dele innhold. Mitt 

studie viser at handlingen som krever minst arbeid- og gjøres av flest- gir best effekt 

på læring.  

!
Oetting`s foreslåtte modell for involvering på sosiale medier hevder at aktivitet på 

Facebooksiden har kompetanse som en mulig effekt. Mitt funn antyder at bruk og 

interaksjon på en Facebookside kan gi læringsutbytte. 

!
Mitt funn understøttes av Kuo og Feng`s studie (2013). Kuo og Feng fant at deling og 

interaksjon i forum på internett påvirket læring. Mitt funn om at relevans og 

aktiveteten like innlegg på Facebook gir læringseffekt har også støtte i studien til 

Harmon, Alpert og Histen. (2013). De fant at studenter ved  å bruke Facebook som 

diskusjonsverktøy, fikk en positiv effekt på læringsutbytte. De fant også at deltakelse 

i duskusjonsforaet ga en forsiktig positiv effekt på eksamensresultatene! Effekten av 

deltakelse fant ikke umiddelbart sted, i dataene viste de positive effektene seg først i 

den siste tredjedelen av semesteret. (Harmon, Alpert og Histen, 2013:43) 

Kuo og Feng (2013) fant i sitt studie at samhandlingen i en gruppe med felles 

interesser gjør at flere medlemmer opplever mange fordeler, hvorav engasjement er 

den viktigste.  De fant også at læringsutbytte er  en av hovedfaktorene som skaper  

dette gruppeengasjementet. (Kuo og Feng, 2013:948).  
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Mine funn samstemmer også med studien fra Enjolras et al, som viste at deltakelse i 

nettdebatt  hadde læringseffekt: 43 % av de spurte i en studie sier at de ofte lærer noe 

av å delta i nettdebatter som de ikke visste fra før. (Enjolras et al, 2013:131). I tillegg 

vet vi at diskusjon på Facebook kan stimulere politisk interesse hos de som i 

utgangspunktet var lite interesserte. (Enjolras et al, 2013:130) 

!
Det er ikke overraskende at respondenter som finner informasjonen på 

Fellesforbundets Facebooksider som relevant, også vil oppfatte at de lærer mer om 

forbundet. Det er kanskje heller ikke så overraskende at respondenter som har likt 

innlegg på Facebook også oppfatter at de har økt sine kunnskaper om forbundet. 

!
Variablene som ikke ble tatt med videre i analysen, gir oss også noen pekepinn. Mange 

av variablene som kunne hatt en effekt måtte fjernes, for eksempel hadde ikke lengden 

på følget noen signifikant effekt, og her kan igjen den høye relevansen som avdekkes 

være en forklaring. Det er de som allerede er interessert i arbeidsliv og politikk som 

følger forbundet på Facebook. Samme interessante trekk finner vi ved variabelen 

medlem/ikke- medlem. Både ikke-medlemmer og medlemmer har høy interesse for 

forbundet.  

!
I min studie får ikke variabelen Hvor lenge en slik signifikant effekt, men flertallet av 

respondentene hadde fulgt forbundet i lengre tid, og det er mulig det er årsaken til at 

variabelen ikke har en signifikant effekt på læring. Gjennomgangen av de ovennevnte 

6 studier, i tillegg til mine funn, gjør at det foreligger empirisk støtte for at Relevans 

og samhandling i form av å like innlegg gir læringseffekter på Facebook. 

!
!

Konklusjon 

I denne undersøkelsen søkte jeg svar på følgende problemstilling:  

Har bruk av Fellesforbundets Facebookside en læringseffekt hos brukerne, og 

hva påvirker læringseffekt?  

For å kunne undersøke dette, utarbeidet jeg et spørreskjema. Til bruk i spørreskjemaet 

operasjonaliserte jeg begrepene Relevans og Læring til et sett underliggende spørsmål. 

Deretter brukte jeg faktoranalyse for å redusere antall forklaringsvariabler til et 
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minimum. En regresjonsanalyse ble utført, og basert på statistisk analyse fant jeg at 

Relevans og Facebook-aktiviteten Har likt gir økt læring.  

For hver økning i Relevans, øker skalaen på læring med 0,688. (alt annet konstant) og 

for hver økning i Har likt-aktivitet øker læringen med 0,259 på skalaen (alt annet 

konstant). Relevans forklarer dermed læring i større grad enn Facebook-aktiviteten 

Har likt. 

!
Flere studier støtter mine funn om at relevans har effekt på aktivitet (engasjement) på 

en Facebook-side og for læring. (Oetting 2009; Mangold og Faulds 2009, Hagen 

2013; Enjolras et al 2013).  

!
Samtidig har jeg støtte for mine funn om at læringseffekt kan oppstå som følge av 

aktivitet på Facebook. (Kuo og Feng 2013; Harmon, Alpert og Histen 2013; Enjolras 

et al 2013). 

Anbefalinger for Fellesforbundet 

Siden relevans forklarer mye av variansen i læringseffekt, er relevant innhold på 

Facebook-siden viktig. Innhold som er relevant for målgruppene til forbundet bør 

prioriteres. Dette kan måles ved å bruke Facebook`s innebygde administratorverktøy, 

og sammenligne engasjement på ulikt innhold.  

Siden aktiviteten Like innlegg også gir læringseffekt, er det viktig å stimulere 

brukerne til å like innlegg- å samhandle med siden. Dette kan også sjekkes ved å 

bruke administratorverktøyet til Facebook, og se hvilket innhold som skaper flest 

liker-klikk. Siden Liker-aktiviteten skjer hyppigst blant brukerne, er dette viktig å 

stimulere.  

Siden læringseffekt kommer blant annet som følge av aktivitet og relevans, kan også 

annonsering brukes. Annonser til relevante målgrupper kan gjøre innhold fra 

forbundets Facebook-side synlige i brukernes nyhetsstrøm. Konkurransen om å bli 

synlig i brukernes nyhetsstrøm er svært stor- og selv om mange respondenter svarer at 

de leser innhold når det dukker opp i nyhetsstrømmen, er det viktig at innhold fra 

forbundet faktisk dukker opp i nyhetsstrømmen til den enkelte.  

!
!
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Læringseffekten som skjer ved bruk av Facebook-siden kan også måles over tid, og 

det kan være at forbundet over tid vil se en økning i antall delinger og anbefalinger 

etter hvert som økt forståelse for forbundets rolle og arbeid skjer, og etter hvert som 

kunnskapen om arbeidslivet økes hos tilhengerne.  

!
Det betyr at i tillegg til å få ut budskap på en effektiv måte, kan forbundet også oppnå 

andre fordeler: Bedre engasjement og tilhengere som får økt kunnskap om din bedrift/

organisasjon.  

!
Uansett om man velger å betale for å fremme innhold eller ikke- engasjerte 

medlemmer vil hjelpe ditt innhold til en «plass i solen». Og øker kunnskapen om 

forbundets arbeid og rolle, vil det kunne påvirke både anbefalingsgrad og annen 

samhandling med forbundet, for eksempel deling av innhold videre til andre og økt 

deltakelse i samfunnsdebatten som følge av større kunnskap.  

Styrker og svakheter ved studien 

Man skal vise forsiktighet ved tolkning av resultater, og ikke generalisere der det ikke 

er grunnlag for det. Denne undersøkelsen har lav ekstern validitet, og jeg kan derfor 

ikke generalisere resultatet. Modellen har god forklaringskraft, men også denne kunne 

ha vært bedre.  

Modellen jeg har valgt forklarer bare 31,9 prosent av variasjonen som forekommer i 

Læring. Det betyr at 68,1 % forklares av andre variabler. For å få til en bedre 

forklaring, kunne flere av variablene hatt høyere målenivå. Både spørsmålene rundt 

anbefalingshensikt og anbefalingsadferd og aktivitet på Facebook kunne ha vært gjort 

med Likert-skala som svaralternativer. Ved å bruke enkelte variabler med lavere 

målenivå, begrenses de statistiske metodene. Flere av variablene var på nominal og 

ordinalnivå, og bidro til at mulighetene for de statistiske analysene ble begrenset.  

Ved å velge ikke-sannsynlighetsutvalg økes også risikoen for at det er kun de som har 

sterke meninger om saker som deltar.  

Side !30



Prosjektoppgave i MAN 3025  05.05.2014

Videre undersøkelser 

Relevans kan gi direkte effekt på aktivitetsnivå på Facebook-sider, og kan være et 

interessant område å studere nærmere. Påvirker læringseffekt også interessen for en 

side/forum, slik studiene til Ying-Feng og Lien-Hui viste? (Kuo og Feng, 2013:948). 

Som tidligere beskrevet, er det mye forskning som tyder på at anbefalingstendens øker 

jo mer kunnskap den enkelte har. Det hadde vært interessant å undersøke om denne 

økte læringen faktisk gir effekt på anbefaling. Da bør anbefalingsgrad også måles på 

skalanivå. 

!
I mitt studie finner jeg at relevans forklarer mer av variansen i Læring enn Har likt. 

Det kunne være interessant å undersøke videre om brukere som aldri samhandler (altså 

bare lesre informasjon) også opplever stor læringseffekt. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Vedlegg 1 Spørreskjema 
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Vedlegg 2 Deskriptiv statistikk 

Antall respondenter 100

Hvor lenge har du fulgt FF på Facebook 0-6 mnd: 24 %  
7-12 mnd: 17 %!
Over ett år: 43 %!
Vet ikke: 16 %

Hvilken av disse alternativene beskriver best 
hvordan du kom til å følge FF på Facebook

Jeg besøkte selv siden: 43 %!
Så i nyhetsoppdatering at en venn hadde likt 
forbundet: 26 %!
Ble oppmerksom gjennom referanse fra en 
annen side: 6 %!
Ble anbefalt å følge av en bekjent: 9%!
Så en annonse fra forbundet: 11 %!
Vet ikke: 5 %

Hvor ofte bruker du Facebook Svært ofte: 60 %!
Ofte: 33 %!
Noen ganger: 5 %!
Sjelden: 2 %

Hvor ofte får du informasjon fra andre 
bedrifter på Facebook

Svært ofte: 24 %!
Ofte: 47 %!
Noen ganger: 23 %!
Sjelden: 5 %!
Vet ikke/ikke relevant: 1 %

Har du delt informasjon fra Fellesforbundet 
på Facebook

Ja: 77 %!
Nei: 19 %!
Vet ikke: 4 %

Vil du i fremtiden dele informasjon fra 
Fellesforbundet til andre i ditt nettverk

Ja: 90 %!
Nei: 2 %!
Vet ikke: 8 %

Kjønn Mann: 65 %!
Kvinne: 35 %

Alder 13-17 år: 1 %!
18-24 år: 3 %!
25-34 år: 22 %!
35-44 år: 19 %!
45-54 år: 26 %!
55-64 år: 24 %!
Over 65 år: 5 %

Informasjonen fra Fellesforbundet på 
Facebook er relevant for meg

1: 1 %  
2: 1 %  
3: 4 %  
4: 13 %!
5: 18 %  
6: 23 %  
7: 40 %
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Jeg har stor interesse for arbeidsliv 1: 0 %  
2: 0%  
3: 2 %  
4: 3 %  
5: 7 %  
6: 15 %  
7: 73 %

Jeg ville brukt Fellesforbundets Facebook-
side som kilde til informasjon

1: 2 %  
2: 2 %  
3: 4 %  
4: 10 %  
5: 13 %  
6: 27 %  
7: 42 %

Jeg leser informasjon fra Fellesforbundet når 
jeg får det i min nyhetsstrøm

1: 0 %  
2: 2 %  
3: 3 %  
4: 3 %  
5: 20 %  
6: 28 %  
7: 44 %

Informasjonen fra Fellesforbundet er 
troverdig

1: 0 %  
2: 0 %  
3: 0 %  
4: 3 %  
5: 6 %  
6: 24 %  
7: 67 %

Jeg bidrar ved å like innlegg fra 
Fellesforbundet

Aldri: 3 %  
Sjelden: 8 %  
Noen ganger: 30 %  
Ofte: 35 % 
Svært ofte: 24 %

Jeg kommenterer innlegg fra Fellesforbundet Aldri: 7 %  
Sjelden: 49 %  
Noen ganger: 32 %  
Ofte: 10 % 
Svært ofte: 2 %

Jeg publiserer egne innlegg på 
Fellesforbundets side

Aldri: 39 %  
Sjelden: 39 %  
Noen ganger: 16 %  
Ofte: 5 % 
Svært ofte: 1 %

Jeg får økt kunnskap om viktige politiske 
saker gjennom å følge Fellesforbundets 
aktiviteter på Facebook

1: 1 %  
2: 2 %  
3: 5 %  
4: 14 %  
5: 26 %  
6: 18 %  
7: 34 %
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Gjennom å følge innhold fra Fellesforbundet 
på Facebook, øker jeg min forståelse av 
Fellesforbundets rolle og arbeid

1: 0 %  
2: 2 %  
3: 9 %  
4: 15 %  
5: 17 %  
6: 22 %  
7: 35 %

Fellesforbundets Facebook-kanal er en god 
kanal for å lære mer om forbundet

1: 1 %  
2: 0 %  
3: 4 %  
4: 10 %  
5: 17 %  
6: 30 %  
7: 38 %
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