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1. INLEDNING 

Allt sedan internet blev ett dagligt inslag i vardagen för studenter har digitala 
kommunikationskanaler och onlinetjänster kommit att bli ett naturligt inslag i deras arbetssätt. 
Inte minst har detta avspeglat sig i de fall där studenter arbetar tillsammans i grupp. Vikten av 
att kunna samarbeta med andra mot ett gemensamt mål är något som är väldigt viktigt vad 
man än må syssla med. Men hur går det då till när studenter tar sig an en uppgift tillsammans? 
En dator med internetuppkoppling är ett nästintill oumbärligt verktyg för en student 2013 och 
i takt med detta har de verktyg som studenter använder vid arbete i grupp antagit digital och 
onlinebaserad form. Två gratis onlinetjänster som kommit att bli dominerande vid studenters 
arbete i grupp är Google Drive och Dropbox. Google Drive tillåter flera användare att 
redigera samma dokument simultant medan Dropbox är ett slags gemensam mapp i vilken 
flera användare kan lägga in sina filer och låta andra ta del av dem. Tack vare onlinetjänster 
som dessa har studenters sätt att arbeta och fungera tillsammans vid arbete i grupp förändrats 
radikalt. Frågan som ställs i denna uppsats är inte bara hur dylika tjänster används av 
studenterna, utan också vad som händer med kommunikationen och kreativiteten när 
studenters studiemiljö förflyttar sig från den fysiska platsen till en ny plats, nämligen internet. 
Studiens resultat skulle kunna vara högst användbart för lärare på universitetet då dess 
slutsatser kan hjälpa dem förstå hur studenter faktiskt arbetar i grupp, dessa resultat skulle 
kunna bidra till att universitetsundervisningen anpassas mer till studenters sätt att arbeta och 
därmed förbättrar den samma. Uppsatsens fokus är alltså att studera hur studenter av idag 
kommunicerar och arbetar i grupp och hur onlinetjänster påverkar den skapande processen i 
den kreativa miljö där detta arbete utförs.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur onlinetjänster för kommunikation och samarbete, 
såsom Dropbox och Google Drive, påverkar studenters arbete i grupp i allmänhet och den 
skapande processen i den kreativa miljön i synnerhet. Följande frågeställningar har använts 
som utgångspunkt. 
 

• Hur använder sig studenter av onlinetjänster såsom Dropbox och Google Drive vid 

arbete i grupp? 

• Hur kommunicerar studenter vid arbete i grupp? 

• Hur upplever studenter som arbetar i grupp att onlinetjänster påverkar den skapande 

processen i den kreativa miljön?   

1.2 Avgränsningar 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts, en enkätundersökning och en fokusgrupp, 
och en redogörelse för de onlinetjänster som varit i fokus för studien samt relaterade tekniska 
termer. Studien har avgränsats till att enbart studera studenter vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten, TekNat, i Uppsala. Detta val gjordes medvetet för att de 
kommunikationskanaler som når ut till dessa studenter, såsom nyhetsbrev och Facebook-
sidor, var välkända för författaren. Om en satsning hade skett på att nå ut till alla fakulteter på 



 4 

Uppsala universitet så hade det varit önskvärt med ungefär lika många svar från varje fakultet 
för att det skulle kännas värt besväret. Bedömningen som gjordes var således att uppsatsens 
frågeställningar skulle kunna besvaras trots att enbart TekNat-studenter deltog. Det är dock 
rimligt att anta att uppsatsens resultat skulle blivit mer representativt för studenter i allmänhet 
om studenter från Uppsala universitets alla fakulteter deltagit. Vid studien har främst två 
onlinetjänster som är flitigt använda av studenter vid TekNat tagits i beaktande, nämligen 
Dropbox och Google Drive. Mer information om dessa tjänster och deras respektive 
funktioner står att läsa under avsnitt 2.3. 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Kapitel 1 ger en introduktion till studien och presenterar 
syfte, frågeställningar och avgränsningar. Det andra kapitlet presenterar de metoder som 
använts för att besvara frågeställningarna. I kapitel 3 återfinns viktiga och för studien centrala 
teoretiska begrepp och en översikt över tidigare forskning på området. Kapitel 4 presenterar 
studiens resultat och innehåller också analys av resultaten med koppling till tidigare nämnda 
teorier och studier. Slutligen i kapitel 5 sammanfattas de viktigaste slutsatserna av studien och 
författaren ger sin syn på de samma. 
 

2 METOD 

I detta avsnitt presenteras de metoder som använts vid studien, en enkätundersökning och en 
fokusgrupp. Metodernas syfte och genomförande beskrivs samt vilka för- och nackdelar de 
haft för studiens resultat. Författarens personliga relation till användning av onlinetjänster vid 
arbete i grupp var på förhand synnerligen positiv. Detta är givetvis något som påverkat 
studien men medvetenheten om det har funnits i bakhuvudet under utförandet av studien och 
därför anses resultatets trovärdighet inte minskas av detta faktum. 

2.1 Enkätundersökning 
Syftet med enkäten var dels att få en bild av hur studenter vid TekNat använder Dropbox och 
Google Drive samt hur de kommunicerar vid arbete i grupp, dels att få folk intresserade av att 
delta i en fokusgrupp och få möjlighet att kontakta dem. Åttiofyra studenter svarade på 
enkäten vilket ansetts vara en god svarsfrekvens. Eftersom det inte går att veta om de 
studenter som nåtts av enkätens existens valt att ta del av information om den eller ej går det 
inte att säga hur stor andel åttiofyra svarande är. Eftersom det visade sig ganska tydligt att 
många svar pekade åt samma håll bedömdes enkäten dock ge ett tillräckligt underlag att 
analysera och använda.  
 
Frågorna i enkäten var indelade i fyra sektioner. Den första delen berörde personliga data om 
respondenten såsom ålder, kön, antal år som student och vad den studerade. De andra tre 
sektionerna representerade de tre genomgående teman som uppsatsens fokus låg på, nämligen 
användning av onlinetjänster vid arbete i grupp, kommunikation inom en grupp och 
onlinetjänsters påverkan på arbete i grupp. Enkäten innehöll både svarsalternativsfrågor och 
öppna frågor. Alla respondenter garanterades anonymitet eftersom det för uppsatsen 
intressanta var att de var studenter. Enkäten kommer hädanefter att refereras till som Enkät 
och återfinns i Bilaga 1.  
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En fördel med enkätundersökning som metod är att forskarens påverkan på respondenten är 
minimal, detta kan dock vara en nackdel eftersom respondenten inte har möjlighet att fråga 
om det är några oklarheter i enkäten. Därför är det extra viktigt att frågorna i enkäten är så 
tydligt formulerade att de inte går att misstolka. Det finns inte heller möjlighet till följdfrågor 
vilket gör att intressanta aspekter kan gås om intet. En annan fördel för respondenten är att 
hen kan själv välja tillfälle att fylla i enkäten och att det finns gott om tid att besvara frågorna. 
Detta kan dock ses som en nackdel eftersom respondenten då har möjlighet att läsa alla frågor 
innan hen besvarar dem vilket gör att de inte kan ses som oberoende frågor.1 Dessa aspekter 
togs hänsyn till vid formulerandet av denna studies enkät. En annan viktig faktor var att 
minimera antalet frågor för att respondenterna skulle hålla intresset uppe hela tiden och svara 
så utförligt som möjligt. 
 
För att göra enkäten digital användes Google Drive som tillhandahåller en dokumenttyp som 
kallas Formulär. Ett Formulär är helt enkelt en enkät där man som användare har möjlighet att 
formulera många typer av frågor med eller utan svarsalternativ. Frågorna kan även göras 
obligatoriska, det vill säga att det inte går att skicka in sina svar utan att ha fyllt i dessa frågor. 
När användaren känner sig nöjd med enkäten erhålls en länk som användaren kan sprida 
vidare till de som ska svara på enkäten. Anledningen till att Google Drive användes var för att 
det är väldigt enkelt att skapa en enkät via denna tjänst, svaren erhålls i ett kalkylark och är 
enkla att strukturera. En nackdel med Google Drive är att samma användare kan fylla i 
enkäten flera gånger men denna risk har setts som försumbar.  
 
För att nå ut till studenterna har Uppsala teknolog- och naturvetarkårs, UTN:s, sektioner varit 
till stor hjälp. Sektionerna är ideella föreningar som drivs av och för studenter på de olika 
utbildningsprogram som ges vid TekNat. Enkäten har gått ut via nyhetsbrev och Facebook-
sidor, även UTN:s Facebook-sida har använts. Fördelen med just Facebook är att det når 
många studenter snabbt. Nackdelen är att brinntiden för ett inlägg är väldigt kort, det vill säga 
att det krävs att de studenter som enkäten riktar sig till hinner se den innan den blir 
bortprioriterad av andra inlägg.  

2.2 Fokusgrupp 
Syftet med fokusgruppen var att få ta del av mer ingående berättelser och upplevelser från 
studenter som använder sig av onlinetjänster såsom Google Drive och Dropbox vid arbete i 
grupp. Även deltagarnas åsikter om onlinetjänster berördes även om fokus låg på deras 
upplevelser och erfarenheter. Fokusgruppen bestod av fem deltagare där författaren agerade 
moderator. Moderatorns roll är att se till att det hela tiden är en diskussion pågående samt att 
deltagarna håller sig till ämnet.2 Diskussionen genomfördes i ett grupprum och pågick i en 
timme inklusive en kort presentation av studien och deltagarna. För att underlätta 
bearbetningen av materialet spelades diskussionen in med mikrofon. Dock tog 
inspelningsutrustningens minnesutrymme slut efter cirka fyrtiofem minuter, efter detta 
antecknades istället fokusgruppens tankar noggrant. Fokusgruppen kommer hädanefter att 
refereras till som Fokusgrupp och vilka frågor som diskuterades står att läsa i Bilaga 2.   
 
En fördel med fokusgrupp som metod är att interaktionen deltagarna emellan kan bidra till att 
deras olika erfarenheter utbyts och diskuteras vilket kan ge goda uppslag till studien. Således 

                                                 
1 Bryman s. 228-231 
2 Halkier s. 10-12 
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var detta en bra metod för denna studie eftersom studenters upplevelse av hur onlinetjänster 
påverkat deras sätt att arbeta i grupp var en av frågeställningarna. En nackdel kan dock vara 
att vissa av deltagarnas berättelser kväses till förmån för mer dominanta deltagare. Om en 
sådan situation uppstår är det moderatorns roll att se till att denna deltagare ges möjlighet att 
göra sin röst hörd, till exempel genom att rikta frågan till just den deltagaren.3 Detta inträffade 
inte i denna studies fokusgrupp, det som däremot krävdes var att jag som moderator fick 
uppmuntra deltagarna till att få igång diskussionen i början då de inte var så talföra. 
Diskussionen stimulerades med hjälp av påståenden som syftade till att provocera och ge 
upphov till reaktioner från deltagarna.  
 
Då den sociala interaktionen är källan till data är en nackdel för forskaren att sociala effekter 
måste tas hänsyn till vid bearbetningen av materialet.4 En viktig social aspekt i denna studie 
var det faktum att jag kände alla deltagare sedan tidigare, detta antas dock inte ha påverkat 
diskussionen eftersom jag som moderator inte yttrade egna åsikter. Vissa av deltagarna var 
även bekanta med varandra sedan tidigare. Detta antogs dock inte påverka diskussionen 
eftersom de inte arbetat i grupp tillsammans sedan tidigare, en aspekt som hade varit betydligt 
viktigare att ta i beaktande. 
 
Fokusgruppen utgick från de tre teman som också genomsyrade enkätundersökningen, 
nämligen användning av onlinetjänster vid arbete i grupp, kommunikation inom en grupp och 
onlinetjänsters påverkan på arbete i grupp (se Bilaga 2). Viktigt att poängtera för deltagarna 
var att diskussionen inte skulle röra just onlinetjänsterna Dropbox och Google Drive i 
synnerhet, utan att dessa är exempel på tjänster som finns att tillgå. Det var själva arbetet och 
kommunikationen inom gruppen som skulle diskuteras. Deltagarna informerades kort om 
uppsatsens frågeställningar och hur deras diskussion skulle komma att användas. Alla 
deltagare garanterades anonymitet, det intressanta för studien var att de var studenter, och en 
möjlighet att när som helst före publicering avbryta sitt deltagande utan att uppge anledning. 
Diskussionen inleddes med att alla deltagare presenterade sig med namn, vilket program de 
studerade och en sak de gillade respektive ogillade med någon onlinetjänst de använt vid 
arbete i grupp med andra studenter.  
 
Urvalet av studenter som deltog var inte aktivt utan baserades på de intresseanmälningar som 
inkom i enkätundersökningen. De fem som angett e-postadress (och därmed anmält sitt 
intresse för att delta) fick vara med. Att de anmälde sitt intresse till att delta kan vara ett 
tecken på att de var positivt inställda till onlinetjänster, något som dock inte behöver betyda 
att de inte kunde se nackdelar med dem. Alla deltagare var studenter som studerat vid TekNat 
åtminstone fem terminer och således hade erfarenhet av att arbeta i grupp på universitetet, 
dock inte med varandra. Av de fem deltagarna kom en från kandidatprogrammet i 
datavetenskap (man), två från civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (man 
och kvinna) samt en vardera från civilingenjörsprogrammen i kemiteknik (man) respektive 
molekylär bioteknik (man). Tanken med att lyfta fram citat från fokusgruppen (och även 
enkäten) har varit att belysa viktiga tankar och poänger som framkommit i studien. Från 
fokusgruppen har citaten till viss del omformulerats från talspråk till ett mer läsbart 
skriftspråk. För att garantera deltagarnas anonymitet kommer fokusgruppens deltagare 
hädanefter att refereras till som Deltagare 1 till och med 5.  

                                                 
3 Ibid 
4 Ibid 
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2.3 Teknisk terminologi – Dropbox och Google Drive   
Dropbox är en gratis onlinetjänst som tillhandahåller fildelning. Genom att spara något i en 
Dropbox-mapp sparas det också på en server som Dropbox tillhandahåller vilket gör att filen 
är tillgänglig från vilken dator, telefon eller surfplatta som helst med internetuppkoppling. 
Dropbox är ett exempel på en molntjänst, alltså en tjänst där information sparas i molnet (en 
server någon annanstans) och inte enbart på användarens dator. Det går även att dela en mapp 
med andra användare vilket gör att filen blir tillgänglig för alla som delar mappen. En nackdel 
med att dela en fil är att om den redigeras samtidigt av flera användare finns en risk att 
ingenting sparas och så kallade ”conflicted copies” sparas istället.5 
 
Google Drive är en gratis onlinetjänst som tillhandahåller fildelning och simultan redigering 
av dokument. Likt Dropbox är Google Drive en molntjänst. Alla dokument som skapas i 
Google Drive går att dela med vem helst användaren vill, eller ingen alls. Det som framförallt 
skiljer Google Drive från Dropbox ur gruppsamarbetssynpunkt är möjligheten till simultan 
redigering. Ett dokument som delas mellan flera användare kan redigeras av dessa samtidigt, 
till exempel en rapport eller promemoria. Då ett dokument redigeras i Google Drive sparas det 
automatiskt så fort en ändring görs.6 
 

3. TEORI OCH LITTERATURÖVERSIKT 

I detta kapitel presenteras de för studien centrala teoretiska begreppen plats och rum, Gunnar 
Törnqvists teorier om kreativa miljöer samt en kortfattad redogörelse för tidigare forskning på 
området. 

3.1 Plats och rum 
Två begrepp som är centrala för denna studie och som också är flitigt förekommande i 
litteratur med anknytning till studien är plats (place) och rum (space). I litteraturen som 
studerats finns många definitioner av dessa begrepp. Följande beskrivning av plats kommer 
från Massey och Jess: ”Places are characterized as providing a setting for everyday activities, 
as having linkages to other locations, and providing a ’sense of place’”.7 En plats är alltså 
något mer än det fysiska utrymmet, det är ett ställe där någon form av verksamhet pågår. 
Zook beskriver rummet som något abstrakt, en opersonlig position i ett koordinatsystem 
medan en plats, precis som Massey et al säger, inbegriper mänsklig verksamhet.8 
 
Framväxten av internet har lett till att kartan för vad som kan ses som ett rum eller en plats i 
viss mån fått ritas om. Vissa författare har drivit tesen att internet inte kan ses som en plats 
eller rum, ett argument som Taylor, Watts och Johnston bemöter. De hävdar att nya platser 
och rum till stor del formas på internet och hänvisar bland annat till Batty som menar på att 
många av de komponenter som internet inbegriper såsom e-post, chattrum, virtuella 
verklighetsmiljöer och onlineshoppar alla har sin egen ”sense of place”.9 Zook är inne på 
samma spår och hävdar att nya teknologier har skapat nya icke-fysiska platser för mänsklig 
interaktion, där internet är ett exempel på en sådan ny teknologi. Zook säger vidare att 
                                                 
5 The Dropbox Tour 
6 Overview of Google Drive 
7 Massey et al 
8 Zook s. 55 
9 Batty s. 339.  
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internets framväxt utmanat det traditionella synsättet på begreppet plats eftersom det förändrar 
vad som menas med nära och avlägset och driver tesen att vi allt mer lever i ett slags 
hybridrum i skärningspunkten mellan det virtuella och det verkliga. Sammanfattningsvis 
menar Zook att internet förändrar geografin och uttrycker det som att: ”it is warping space, 
shrinking distance, and modifying our sense of place”.10  
 
I denna studie kommer begreppet plats att användas och med en plats avses ett rum i vilket 
mänsklig aktivitet pågår. När studenter arbetar i grupp har de idag två platser de kan välja att 
träffas på, antingen platsen online (internet) eller den rent fysiska platsen, till exempel en 
studieplats i en universitetslokal.  

3.2 Kreativa miljöer 
I sin bok Kreativitet i tid och rum tar sig Gunnar Törnqvist an begreppet kreativ miljö och vad 
det är som gör att vi kan kalla en miljö för kreativ. Törnqvist menar på att en miljö inte kan 
vara kreativ utan att ”miljön är den arena på vilken kreativa processer äger rum.”11 Det en 
miljö kan bidra med är således egenskaper som stimulerar och underlättar kreativitet, eller 
som Törnqvist beskriver det: ”Det är i första hand där kreativa människor samlas – där de får 
resurser och handlingsutrymme – som förutsättningarna för genomgripande förnyelse och 
utveckling är som störst. Så har det varit i historien, och så är det i dag.”12 Alltså gynnas den 
plats på vilken kreativa processer äger rum av att där finns människor samlade. I och med 
internets framväxt skulle det kunna tänkas att människor kan samlas online också, dock är 
detta ingen aspekt som Törnqvist tar upp. Det antas att Törnqvist med begreppet ”samlas” 
avser fysiska möten mellan människor.  
 
Törnqvist presenterar en rad historiska exempel på städer, i synnerhet europeiska, som genom 
åren tycks ha tilldragit sig personer som bidragit med förnyelse inom så vitt skilda områden 
som konst, musik, litteratur, olika vetenskaper och teknik.13 Dessa nyskapande personer har 
dragits till dessa platser mycket på grund av att de där kunnat träffa likasinnade och på så sätt 
fått möjlighet att utveckla sin kompetens. Törnqvist nämner också kapital som en viktig 
faktor, om det satsas pengar på ett visst ämnesområde i en stad så ökar sannolikheten att 
talangfulla människor inom det området drar sig dit.14 Vidare betonar Törnqvist betydelsen av 
mötesplatser i de städer som omnämns, ett café i Wien och en bokhandel i Paris har varit 
platser där vetenskapsmän och artister från olika skrån mötts och diskuterat över sina 
specialområdens revir.15 
 
Varför är det då eftersträvansvärt med kreativa miljöer? Törnqvists historiska exempel visar 
att miljöer där kreativa processer äger rum, alltså där personer möts och diskuterar, skapar 
möjligheter för nyskapelser. Tack vare detta drivs vår civilisation framåt. Törnqvist beskriver 
det på följande sätt: ”Varje civilisation och varje kultur som funnits på vår planet kan ses som 
resultatet av den sammanlagda mängden nyskapelser – på gott och ont – som generationer av 
människor gjort. Utan allt detta skulle vi sannolikt se oss själva som illitterata vildar, nakna i 

                                                 
10 Zook s. 53, 56, 63 
11 Törnqvist s. 32 
12 Törnqvist s. 193 
13 Törnqvist s. 47 
14 Törnqvist 
15 Törnqvist s. 48-49 



 9 

urskogen.”16 Utan nyskapelser menar alltså Törnqvist att vår civilisation aldrig skulle ha 
drivits framåt och vi skulle varit kvar i något slags urtidstillstånd.  
 
Utifrån ovanstående teorier antas den plats där studenter möts och arbetar tillsammans i grupp 
vara en kreativ miljö, en miljö i vilken den skapande processen äger rum. Denna miljö kan 
vara såväl den fysiska mötesplatsen som platsen online, det vill säga internet.  

3.3 Grupparbeten online  
Endean et al presenterar i sin artikel om samarbete i grupp online en studie om tio studenter 
på Master-nivå vid OU (Open University) som under ett projekt på trettiotvå veckor testat på 
ett arbetssätt kallat ”Team Engineering”. Studenterna var indelade i två grupper om fem och 
all kommunikation inom respektive grupp skedde via ett videokonferenssystem vid namn 
FlashMeeting. För det gemensamma rapportskrivandet och presentation av resultat använde 
sig grupperna av OU:s egna wiki.17 Studien kommer fram till att arbetssättet ”Team 
Engineering” fungerat mycket väl i fallet med dessa tio studenter. Upplevelsen från såväl 
student- som lärarhåll var överlag mycket positiv, kursen hade infriat förväntningarna.18 
Karpova, Correia och Baran undersöker vad, hur och varför så kallade ”global learning 
teams” använder sig av olika typer av teknologi för samarbete i grupp online. Varje grupp fick 
möjligheten att använda sig av ett flertal programvaror för att kommunicera inom gruppen, 
dessa var Skype, WebCT, e-post, Acrobat Connect Professional och Google Docs.19 En 
liknande studie av Wilson, Straus och McEvily studerar nivån av förtroende och samarbete 
inom grupper som arbetat face-to-face, alltså träffats fysiskt, respektive online. I studien fick 
femtiotvå grupper om tre personer arbeta med en uppgift över en treveckorsperiod, samarbetet 
skedde antingen endast face-to-face eller online. Enligt studien var nivån av förtroende till en 
början lägre i grupperna som samarbetade online men efter ett tag nådde den upp till en nivå 
som kunde likställas med grupperna som samarbetade face-to-face.20 Å andra sidan visar Lee 
och Tsai i sin studie, där bland annat den upplevda samarbetsförmågan mellan att samarbeta 
online och face-to-face undersökts, att studenter upplevde bättre samarbetsmöjligheter online 
än face-to-face.21 
 
Studierna som presenterats ovan är alla exempel på undersökningar där skillnaden mellan att 
samarbeta i grupp och online berörts, där studenter som arbetat i grupp stått i fokus. På grund 
av att flertalet av dem är från 2008 och tidigare har dock inte allt för stor hänsyn tagits till 
dem. Onlinetjänster som studenter använder sig av för att samarbeta är i ständig förändring, 
de tjänster som användes flitigt för fem år sedan är inte de samma idag, om de ens existerar.  
 

                                                 
16 Törnqvist s. 7 
17 En wiki är enkelt uttryckt en hemsida där vem som helst har möjlighet att redigera och lägga till information 
när som helst.  
18 Endean et al 
19 Karpova et al. Google Docs är det som idag går under namnet Google Drive. 
20 Wilson et al 
21 Lee och Tsai 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av undersökningen baserat på de tre 
övergripande teman som genomsyrade enkätundersökningen och fokusgruppen, nämligen 
användning av onlinetjänster vid arbete i grupp, kommunikation inom en grupp och 
onlinetjänsters påverkan på arbete i grupp. 

4.1 Användning av onlinetjänster vid arbete i grupp 
Detta avsnitt syftar till att ge en bild av hur ofta studenter använder sig av onlinetjänster 
såsom exempelvis Dropbox och Google Drive vid arbete i grupp. Frågorna och figurerna är 
hämtade från enkäten. 
 

Hur ofta använder du onlinetjänsten Dropbox  
vid arbete i grupp med andra studenter? 

 
Figur 1. Användning av Dropbox. Källa: Enkät. 

 
Hur ofta använder du onlinetjänsten Google Drive  

vid arbete i grupp med andra studenter? 

 
Figur 2. Användning av Google Drive. Källa: Enkät. 

 
Värt att notera är att även om svaren i Figur 1 och Figur 2 ser liknande ut för de båda 
tjänsterna verkar det inte vara samma personer som använder Dropbox och Google Drive. I 
enkäten är det endast 40 procent som anger att de ofta eller alltid använder Dropbox och att de 
ofta eller alltid använder Google Drive.22 Anledningen till detta antas vara att de har liknande 
funktioner och att det därför kan kännas överflödigt att använda båda tjänsterna. 
 
En stor del av enkätsvaren är synnerligen positiva till Dropbox och Google Drive som verktyg 
för arbete i grupp. Dropbox verkar användas flitigt för att dela alla möjliga filer, inte bara 
dokument. Det negativa som lyfts fram av fokusgruppen med Dropbox är de tillfällen då det 
                                                 
22 Enkät 
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skapas ”conflicted copies”. Även risken att vem som helst som har tillgång till en delad mapp 
kan radera allt för alla andra som den delas med togs upp av flera deltagare. Många deltagare i 
såväl enkäten som fokusgruppen lyfter fram den simultana redigeringen av dokument i 
Google Drive som något väldigt positivt, de menar att det förenklar arbete i grupp. Det som 
av fokusgruppen framhölls som en negativ aspekt med att arbeta i Google Drive var att det 
kan vara svårt att spåra ändringar som gjorts eftersom alla ändringar som görs sparas 
automatiskt.23 
 
Att träffas fysiskt och arbeta med onlinetjänster samtidigt är något som lyfts fram av 
Deltagare 5 i fokusgruppen som ett effektivt arbetssätt. Tidigare när man var tvungen att 
mejla dokument till varandra eller använda sig av USB-minnen fanns alltid risk att alla i 
gruppen inte hade den senaste versionen, med onlinetjänster har man alltid koll på vad de 
andra i gruppen gör och har tillgång till. Deltagare 3 i fokusgruppen tycker att Google Drive 
är bra för dokument som ändras mycket, exempelvis dagordningar eller rapporter.24  
 

”Det är en jättepositiv grej. Det är som att smälla upp någonting på en overhead. Alla ser 
vad det är man diskuterar. Man är på samma linje…  på samma rad i texten hela tiden, om 
man vill.”25 

 
Av enkätsvaren och fokusgruppen att döma verkar möjligheten att simultant redigera 
dokument vara något som i grunden förändrat studenters sätt att arbete i grupp. Visserligen 
finns ingen jämförelse med hur studenter tidigare arbetade i grupp men Dropbox och Google 
Drive verkar numer utgöra en central del i studenters grupparbeten. Oron som verkar finnas är 
det faktum att ansvaret för de dokument som delas inom gruppen är jämnt fördelat på hela 
gruppen. En gruppmedlem kan radera eller addera filer eller text till en delad mapp eller 
dokument, istället för som tidigare när alla i gruppen var tvungna att hålla reda på sina egna 
papper.  
 
Antalet medlemmar i gruppen var en annan faktor som belystes av fokusgruppen. Deltagare 5 
menade att det är enklare att använda sig av onlinetjänster i en grupp om få personer. Består 
gruppen av endast två personer är det enklare att ha ett möte online än om det är fem eller sex. 
Å andra sidan hävdar Deltagare 1 att det är om gruppen är stor som den stora vinningen med 
onlinetjänster finns. Är man två personer går det bra att mejla varandra, onlinetjänster gör det 
väldigt enkelt att dela filer mellan många personer.26 Resonemanget om antalet 
gruppmedlemmar är inte unikt för att arbeta i grupp online. Eftersom antalet viljor och åsikter 
ökar med antalet gruppmedlemmar är det självklart så att det är enklare att kommunicera och 
diskutera i en grupp om färre personer, oavsett om det görs i det fysiska rummet eller via 
internet. 

4.2 Kommunikation inom en grupp 
Detta avsnitt syftar till att ge en bild av hur studenter kommunicerar vid arbete i grupp. 
Frågorna och figurerna är hämtade från enkäten.  
 

                                                 
23 Enkät och fokusgrupp 
24 Enkät och Fokusgrupp 
25 Fokusgrupp – Deltagare 3 
26 Fokusgrupp 
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Om du arbetar i grupp och gruppen har möte,  
hur ofta sker ett sådant möte fysiskt? 

 
Figur 3. Frekvens av fysiska möten. Källa: Enkät. 

 
När det kom till frågan om vilka kommunikationskanaler online som används inom gruppen 
så var Facebook det populäraste svaret, tätt följt av Google Drive och e-post.27 Det är dock 
enligt enkäten tydligt att platsen internet inte kan ersätta den rent fysiska platsen som 
kommunikationsplattform (se Figur 3). Fokusgruppen och flertalet enkätsvar betonar att just 
ögonkontakt och kroppsspråk inte kommer fram på lika bra via en kamera eller 
chattkonversation. Att bolla idéer inom gruppen och få direkt respons på dem anses försvåras 
betydligt av att kommunicera online, såväl muntligt som skriftligt. Risken för missförstånd 
anses också minska betydligt vid fysiska möten.28 En enkätdeltagare uttrycker det på följande 
sätt:  
 

”Överlag tror jag att det är svårare att vara kreativ och kläcka idéer skriftligt, framför allt 
för att det då måste processas över till färdig skrift och är svårare att bara ’slänga ur sig 
något’. Personligen gör det att jag blir mer varsam med vad jag skriver ner eftersom det 
skrivna ordet på något vis varar ’för alltid’ och inte känns lika förlåtande.  
För övrigt tycker jag att det är lärorikt att diskutera sig fram till lösningar och att få ta del 
av hur andra människor ser på ett och samma problem. Då tycker jag att fysiska möten är 
oersättliga.”29 

 
Att den fysiska platsen är överlägsen internet rent kommunikationsmässigt behöver dock inte 
betyda att kommunikation via internet i en grupp skulle försämra kommunikationen överlag. 
Det kan och bör nog ses som ett komplement och stöd till den fysiska platsen, det verkar som 
att ögonkontakt och kroppsspråk är svårt att ersätta. Detta kan bero på det som Wilson et al 
kommer fram till i sin studie, att nivån av förtroende, åtminstone till en början, är lägre vid 
samarbete online. Däremot strider det mot vad Lee et al säger om att det skulle vara bättre 
samarbete online än face-to-face.30 

4.3 Onlinetjänsters påverkan på arbete i grupp 
Detta avsnitt syftar till att ge en bild av hur onlinetjänster såsom exempelvis Dropbox och 
Google Drive påverkar hur studenter arbetar i grupp. Frågorna och figurerna är hämtade från 
enkäten. 

 
 

                                                 
27 Enkät 
28 Fokusgrupp och Enkät 
29 Enkät 
30 Lee et al och Wilson et al. 
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Upplever du att onlinetjänster såsom Dropbox och Google Drive har påverkat  
ditt sätt att arbeta i grupp med andra studenter? Om ja, på vilket sätt? 

 
Figur 4. Onlinetjänsters påverkan på arbete i grupp, av de 83 procent som uppgav 
att onlinetjänster såsom Dropbox och Google Drive påverkat deras sätt att arbeta i 
grupp med andra studenter. Källa: Enkät. 

 
Det faktum att de allra flesta deltagare i enkäten uppgav att de oftast ses fysiskt och har 
gruppmöten (se Figur 3) samtidigt som 100 procent uppgav att onlinetjänster påverkat deras 
sätt att arbeta i grupp med andra studenter positivt eller ganska positivt (se Figur 4) 
kommenteras på följande sätt av Deltagare 4 i fokusgruppen: 
 

”Det är kompletterande grejer. Det ena utesluter inte det andra. Det gynnar ju mig att 
kunna ha mina filer och dela dem gemensamt med alla andra men samtidigt, i den 
kreativa processen, så vill jag fortfarande träffa mina gruppmedlemmar. Jag tycker 
verkligen man ska se det som komplement.”31 

 
Precis som Deltagare 4 säger så verkar det som att studenter använder sig av onlinetjänster i 
kombination med att träffas på fysiska platser. Frågan är vad som händer med den kreativa 
processen i gruppen om onlinetjänster används i stor utsträckning, som de verkar göra idag. 
 

Tror du att lärande och kreativitet hämmas av att en grupp i  
mindre utsträckning träffas fysiskt? 

 
Figur 5. Det fysiska mötets påverkan på kreativitet. Källa: Enkät. 

 
Meningarna går som synes isär enligt enkäten. De som förmodligen eller absolut inte tror att 
kreativiteten hämmas av att en grupp i mindre utsträckning träffas fysiskt är dock sparsamma 
med kommentarer. En respondent hävdar att enda anledningen att träffas fysiskt skulle vara 
ifall gruppen behöver göra något fysiskt, till exempel bygga något. En annan menar att om 
alla i gruppen vet vad de ska göra så är fysiska träffar helt onödiga. Några hävdade också att 
arbetsmoralen sänks när man kan jobba hemifrån, eller ”motivationen att få saker gjorda 

                                                 
31 Fokusgrupp – Deltagare 4 
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sänks när man inte behöver ha byxor på sig på mötet” som en respondent uttryckte det. De 
som däremot menade att kreativiteten hämmas i hög grad eller ganska mycket återkom gång 
på gång till svårigheten att bolla idéer inom gruppen, en tanke som även fokusgruppens 
deltagare dryftade. Anledningen sades vara avsaknaden av direkt respons och ögonkontakt 
samt möjligheten att använda kroppsspråk och tonläge i rösten. Angående miljöns betydelse 
för den kreativa processen ansåg Deltagare 1 att det viktigaste är att det inte är allt för stökigt 
och att man har gott om plats, om det är en universitetsmiljö eller inte har ingen betydelse. 
Deltagare 2 menade å sin sida på att det underlättar ifall man som grupp träffas på samma 
ställe för att inge ett lugn och en trygghet till arbetet och gruppen.32 
 
I mångt och mycket ställde sig fokusgruppen väldigt positiv till hur onlinetjänster påverkat 
deras sätt att arbeta i grupp med andra studenter. Deltagare 2 menade att hans kreativitet 
stimuleras av att direkt se vad hans kursare skriver i Google Drive och bygga vidare på det. 
Deltagare 5 hade en upplevelse av att se vad andra gjort eller gör kan få henne att känna sig 
inspirerad. Också det faktum att det är väldigt enkelt för hela gruppen att alltid vara på samma 
nivå informationsmässigt betonades i fokusgruppen, det kan göra att man skapar mer än om 
man sitter ensam och arbetar. Alla i gruppen har tillgång till all information hela tiden vilket 
bäddar för bra gruppmöten.33 
 
Däremot såg fokusgruppen en fara i lättillgängligheten till information, flera av deltagarna 
såg en risk för överflöd av information. Lättillgängligheten till internet och läsbart material 
kan göra att kreativiteten hämmas eftersom gruppmedlemmarna har fullt upp med att sätta sig 
in i allt material som delas inom gruppen och därför kan den egna kreativa tankeprocessen 
bromsas. Det blir också svårare att vara kritisk till val av material eftersom det är så lätt att få 
tag i. Att alla gruppmedlemmar hela tiden har koll på vad de andra gör och skriver kan också 
göra att gruppen likriktas och att kreativa tankar och idéer aldrig uppstår eller sållas bort på ett 
allt för tidigt stadium. Deltagare 5 hävdade också att kreativa individer inte nödvändigtvis 
behöver bilda en kreativ grupp.34 
 
När fokusgruppen diskuterade huruvida universitetet skulle kunna anpassa sin undervisning 
till studenters sätt att arbeta i grupp kom frågan om antalet onlinetjänster på tal. Deltagarna 
var rörande överens om att för många onlinetjänster gör att information lätt tappas bort. Flera 
deltagare menade på att det finns en risk att information blir svår att hitta när antalet ställen att 
leta på är för många.35 
 

”Många institutioner kör lite på sin hemsida, lärare har egna hemsidor, och så är det 
Studentportalen, Ping Pong och nu Podio. Varför kör man inte en grej? Här samlar 
universitetet information om kurser till studenter.”36 

 
Fokusgruppen var eniga om att universitetet skulle kunna vara mer konsekventa i sin 
spridning av information till studenter. Ett förslag som kom upp var att göra Studentportalen, 
Uppsala universitets plattform för kursinformation och registrering, till en mer interaktiv 
portal där studenter kan dela filer med varandra och lärare. Deltagare 3 menade att detta 

                                                 
32 Enkät och Fokusgrupp 
33 Fokusgrupp 
34 Ibid 
35 Enkät och Fokusgrupp 
36 Fokusgrupp – Deltagare 1 
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skulle vara en bra lösning eftersom Studentportalen redan har en struktur klar för de kurser 
som en student läser. När studenterna sedan har arbetat klart med filer de delat med varandra 
kan de enkelt dela dessa med respektive lärare. Det man som besökare möts av på 
Studentportalens startsida, ”Studentportalen - allt om dina studier”, var alltså inte något som 
fokusgruppen höll med om.37  
 
Hur användningen av onlinetjänster kommer att utveckla sig och se ut i framtiden tilläts 
fokusgruppen spekulera fritt om. Några av deltagarna var av den åsikten att universitetet 
kommer gå mot att använda en plattform för delning av information, lite vad Facebook för 
många är idag när det gäller social interaktion. Andra hävdade att det hela tiden förändras, att 
Dropbox slog igenom över en natt men att det kan dö lika fort. Deltagare 1 menade på att alla 
tjänster som finns så småningom kommer att överglänsas av en ny tjänst som har en lösning 
på det som var problemet med den tidigare tjänsten. Eftersom det kan skära ner på kostnader 
att förlägga mycket verksamhet på internet trodde Deltagare 4 att vi går mot en tid då allt blir 
mer internetbaserat medan Deltagare 1 tyckte sig ha en bild av att det fysiska mötet tenderar 
att prioriteras allt mer av exempelvis företags placering av kontor. Fokusgruppen var ändå 
eniga i sin ståndpunkt att det fysiska mötet är svårt att ersätta. En aspekt som dock togs upp 
var att de barn som ”vuxit upp med en dator i knäet” kanske kommer vara betydligt duktigare 
på att kommunicera online än vad vi som lärt oss det i vuxen ålder är. Å andra sidan 
underströk Deltagare 5 att barn idag inte behöver anstränga sig lika mycket för att ta kontakt 
med andra barn.38 Måhända går vi mot en tid då barn leker med varandra via surfplattor 
snarare än ute på gårdsplan. Det är mot bakgrund av detta möjligt att tänka sig att 
kommunikation via ögonkontakt och kroppsspråk kommer att få en allt mindre betydelse i 
framtiden. 
 
Det är tydligt utifrån enkätsvaren och fokusgruppens diskussion att onlinetjänster har påverkat 
studenters sätt att arbeta i grupp påtagligt. Det finns en väldigt positiv inställning till 
onlinetjänster såsom Dropbox och Google Drive, även om de negativa aspekterna inte går 
eller bör förbises. Av enkäten och fokusgruppen att döma bör onlinetjänster användas och ses 
som ett synnerligen användbart komplement, även om ett arbete i grupp mellan människor 
fortfarande är beroende av fysiska möten för att fungera. Den kreativa miljön är precis som 
Törnqvist säger beroende av att där sker kreativa processer, något som stimuleras av att 
människor träffas fysiskt på platsen. Synnerligen viktigt i den skapande processen verkar det 
fysiska mötet vara i den initiala fasen av ett grupparbete, då idéer bollas mellan 
gruppmedlemmarna, något som än så länge inte verkar kunna ersättas av digitalteknik.  
 
 

                                                 
37 Fokusgrupp och Studentportalen 
38 Fokusgrupp 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Kreativitet och det fysiska mötet mellan människor verkar gå hand i hand när studenter 
samarbetar i grupp. Åtminstone är det vad denna studie har kommit fram till. Genom att 
undersöka hur studenter använder och påverkas av onlinetjänster såsom Dropbox och Google 
Drive vid arbete i grupp med dels en enkätundersökning, besvarad av åttiofyra studenter, och 
dels en fokusgrupp som diskuterade detta har jag nått fram till denna slutsats.  
 
Den skapande processen i den kreativa miljön som infinner sig då studenter arbetar i grupp 
påverkas enligt studien av onlinetjänsternas intåg i deras arbetsvardag. Eftersom intrycket från 
början av denna studie var att onlinetjänster används mycket flitigt vid arbete i grupp på 
universitetet var inte studiens resultat förvånande. Att det dessutom talades om dem i goda 
ordalag kom inte heller som en överraskning. Något som däremot framstod som en ny 
intressant aspekt från fokusgruppens diskussion var huruvida kreativiteten påverkas av att 
studenter använder onlinetjänster vid arbete i grupp. Det positiva med att alla i gruppen är på 
samma spår hela tiden och att information enkelt kan delas kan faktiskt göra att kreativiteten 
blir lidande. Fokusgruppen menade på att det finns en klar risk att gruppmedlemmarna 
likriktas och drunknar i information och därför aldrig får utlopp för sina fria tankar och 
kreativa idéer. Det som Törnqvist påpekar som en viktig faktor för att stimulera kreativitet, att 
människor från olika yrkesgrupper samlas och diskuterar mot bakgrund av sina 
specialområden, anses således stärkas av denna studie. Ett flitigt användande av onlinetjänster 
vid arbete i grupp kan göra att originella tankegångar konkurreras ut. 
 
Det arbetssätt som förespråkades mycket av fokusgruppen var att använda sig av 
onlinetjänster samtidigt som gruppen träffas fysiskt. Fördelen med att träffas fysiskt som 
grupp, som inte kan ersättas av att mötas online, verkar vara ögonkontakt och kroppsspråk. 
Den skapande processen i den kreativa miljön verkar må bäst av att gruppen träffas fysiskt i 
början av arbetet när idéer ska bollas och ratas fram och tillbaka, avsaknaden av ögonkontakt 
och kroppsspråk påverkar alltså kommunikationen i hög grad. Denna slutsats går också helt i 
linje med det Törnqvist hävdar, att den kreativa processen gynnas av att människor samlas. 
 
Tesen som Taylor et al driver, att internet bör ses som en plats, stärks i hög grad av denna 
studie. Det är onekligen så att mänsklig aktivitet pågår online. Däremot visar studien att det är 
betydligt svårare att diskutera via internet än vid ett fysiskt möte, till och med i en 
videokonferens där alla ser och hör varandra. När arbetet väl kommit igång, och det står klart 
vad som ska göras av vem, verkar dock det fysiska mötet få en allt mindre betydelse. Således 
kan risken att gruppen likriktas och kreativiteten hämmas vägas upp att onlinetjänster används 
i samband med fysiska möten studenter emellan.  
 
Mot bakgrund av fokusgruppens diskussion om hur onlinetjänster kommer att påverka vårt 
sätt att samarbeta i framtiden vill jag mena att barn som vuxit upp med onlinetjänster 
förmodligen kommer att vara betydligt mer slipade när det gäller kommunikation online än 
vad vi är idag. Detta är något som framtiden får utvisa och som jag ser som intressant vidare 
forskning på området. Något som också skulle vara av intresse för vidare studier är att studera 
studenter som börjat använda onlinetjänster under sin studietid och därmed kan jämföra sina 
studievanor med hur de var innan onlinetjänsternas intåg. En annan intressant aspekt skulle 
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vara att undersöka huruvida användandet av onlinetjänster skiljer sig åt mellan olika fakulteter 
på universitetet.  
 
Slutligen vill jag mena att det finns en fara med att studenter förlitar sig allt för mycket på 
onlinetjänster i sina studier. Inte en enda student som deltagit i studien uttrycker oro över att 
spara personliga dokument i molnet på Dropbox eller Googles servrar. Utifrån studiens 
resultat vill jag hävda att det finns en risk att vi studenter är för godtrogna, att vi lämnar över 
ansvaret för våra personliga dokument och filer till företag som vi inte har någon som helst 
kontroll över. Vem vet om Dopbox och Google Drive ens existerar om fem år? Vad händer då 
med alla våra personliga dokument? Samtidigt går det inte att gömma sig för 
teknikutvecklingen. Det är naivt att tro att man kan skydda sig från att ens personliga 
dokument och information om en själv inte kommer att finnas lagrad på servrar för resten av 
ens liv. Det är så framtiden kommer att se ut. Vi måste bara lära oss att först inse det, sen 
acceptera. 
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BILAGA 1 – ENKÄT 

Hur arbetar studenter i grupp? Påverkar internetbaserade tjänster såsom Dropbox och Google 
Drive hur studenter arbetar och kommunicerar vid arbete i grupp? Det är dessa frågor som 
följande enkät ska försöka bidra till att besvara. Enkätsvaren kommer att ligga till grund för 
den fokusgrupp som kommer att diskutera dessa frågor mer ingående. Enkäten är en del av en 
C-uppsats skriven på kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet som kommer att 
finnas tillgänglig att läsa efter sommaren. Alla dina svar är anonyma. 
 
När ordet grupp används avses en grupp på tre eller fler personer.  
 
Tack för din tid! 
 
Om dig 
 
Fråga Svarsalternativ  
Kön? Man, Kvinna, Vill ej uppge * 
Ålder - * 
Hur många år har du varit aktivt studerande vid 
TekNat-fakulteten i Uppsala? 

0-1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3 år eller mer * 

Vilket program läser du vid TekNat? (Alla program som ges vid TekNat i 
Uppsala) 

* 

 
Användning av onlinetjänster vid arbete i grupp 
 
Fråga  Svarsalternativ  
Hur ofta använder du onlinetjänsten Dropbox 
vid arbete i grupp med andra studenter? (Med 
användning menas delning av filer). 

Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig * 

Hur ofta använder du onlinetjänsten Google 
Drive vid arbete i grupp med andra studenter? 
(Med användning menas delning av dokument 
online). 

Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig * 

Använder du någon annan liknande tjänst vid 
arbete i grupp med andra studenter? (Liknande 
Dropbox och Google Drive där dokument eller 
filer delas online). 

Ja, Nej * 

Om Ja på föregående fråga, vilken tjänst?   
Om du arbetar i grupp och gruppen har möte, 
hur ofta sker ett sådant möte fysiskt? 

Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig * 

Om du arbetar i grupp och gruppen har möte, 
hur ofta sker ett sådant möte online? 

Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig * 
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Kommunikation inom en grupp 
Uppskatta för varje alternativ nedan hur ofta det används för kommunikation inom de grupper 
du arbetar eller har arbetat i. (1=aldrig, 5=alltid) 
 
Fråga Svarsalternativ  
Facebook 1, 2, 3, 4, 5 * 
Telefonsamtal/telefonkonferens 1, 2, 3, 4, 5 * 
SMS/SMS-grupp 1, 2, 3, 4, 5 * 
Skype 1, 2, 3, 4, 5 * 
Google Drive 1, 2, 3, 4, 5 * 
Google Talk 1, 2, 3, 4, 5 * 
E-post 1, 2, 3, 4, 5 * 
Annat   
Om annat program, ange likt ovan hur ofta det 
används. 

1, 2, 3, 4, 5  

 
Onlinetjänsters påverkan på arbete i grupp 
 
Fråga Svarsalternativ  
Upplever du att onlinetjänster såsom Dropbox 
och Google Drive har påverkat ditt sätt att arbeta 
i grupp med andra studenter? 

Ja, Nej, Vet ej * 

Om Ja på föregående fråga, på vilket sätt? Positivt, Ganska positivt, Varken eller, 
Ganska negativt, Negativt 

 

Motivera (om möjligt) ovanstående svar.   
Tror du att lärande och kreativitet hämmas av att 
en grupp i mindre utsträckning träffas fysiskt? 

Ja, i hög grad, Ja, ganska mycket, 
Kanske, Nej, förmodligen inte, Nej, 
absolut inte 

* 

På vilket sätt? Motivera ovanstående svar.   
 
Skulle du vara intresserad av att delta i en fokusgrupp där detta 
ämne kommer att diskuteras mer ingående? Ange i så fall e-
postadress. (Att delta i en fokusgrupp kräver ingen förberedelse och 
innebär max 2 timmars diskussion i grupp med andra studenter på 
detta ämne). 

- 

 
* Obligatorisk fråga. 
 
TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID! 
 
Tack! Dina svar har sparats och du har därmed bidragit till forskningen!  
 
Om du inte vill att dina svar ska användas i studien hör av dig till 
axel.johansson.5417@student.uu.se så snart som möjligt. Du kan när som helst innan studien 
publicerats avbryta ditt deltagande utan att uppge anledning. 
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BILAGA 2 – FOKUSGRUPPSUNDERLAG 

Nedan presenteras de frågor och tankar som låg till grund för fokusgruppen. Dessa frågor fick 
deltagarna inte ta del av på förhand. 
 
Användning av onlinetjänster vid arbete i grupp 
 
1a) Hur använder ni er av onlinetjänster som till exempel Dropbox och Google Drive? 
 
1b) Påstående: Det finns bara fördelar med att använda sig av onlinetjänster såsom Dropbox 
och Google Drive vid arbete i grupp. 
 
1c) Enligt min enkät uppger 88 procent att de ofta eller alltid träffas fysiskt och har möten.  
Hur ser ett sådant möte ut? Vad har den akademiska miljön för betydelse?  
 
Kommunikation inom en grupp 
 
2a) Påstående: Om inga tekniska hinder, som till exempel dålig internetuppkoppling, förelåg 
skulle all kommunikation inom en grupp precis lika gärna kunna ske utan att gruppen träffas 
fysiskt. 
 
Onlinetjänsters påverkan på arbete i grupp 
 
3a) Av de i min enkät som uppgett att onlinetjänster förändrat deras sätt att arbeta i grupp så 
uppger 100 procent att det påverkat dem positivt eller ganska positivt. Trots detta uppger 88 
procent att ofta eller alltid väljer att träffas fysiskt och har möten. 
Hur kommer det sig? 
 
3b) Påstående: Om alla medlemmar i en grupp arbetar hemifrån så sparas tid, denna tid kan 
gruppmedlemmarna använda till att vara kreativa och komma på nya idéer.  
 
3c) Vad kan det finnas för faktorer som kan stimulera kreativiteten i en grupp? T.ex. miljön, 
människorna, uppgiften osv.  
 
3d) Kommer onlinetjänster att påverka grupparbeten på universitetet i framtiden? Ser ni 
någon trend vartåt det barkar? 
 
3e) Finns det något sätt för universitetet att anpassa sin undervisning till sättet att arbeta i 
grupp med hjälp av onlinetjänster? 
 
3f) Vad finns det för relation mellan kreativitet och effektivitet? Kan det ena utesluta det 
andra eller kan de ”stimulera” varandra? 
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