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Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken grad studenter som använder Facebook 

och som studerar vid Uppsala universitet uppfattar att vissa grupprocesser (kommunikation, 

samarbete och koordination) stöds av Facebook och hur det i sin tur påverkar gruppen och det 

arbete den utför. Undersökningen är baserad på en enkät som besvarats av studenter på 

Uppsala universitet som använder Facebook och kvantitativa data som samlades in har legat 

som grund för undersökningen. Resultatet av undersökningen är en utvärdering av hur de 

deltagande studenterna uppfattar att Facebook stödjer de olika grupprocesserna. 

Undersökningen visar att studenterna tycker att Facebook är ett bra hjälpmedel i grupparbeten 

och att kommunikationen stödjs till stor del. Men koordinationen och samarbetet stödjs inte 

till så stor del av Facebook, men studenterna uppfattar ändå det som ett bra hjälpmedel. 

 

 

Nyckelord: sociala medier, grupprocesser, Facebook, grupparbeten, universitetsstudenter. 

 

Abstract 
 

The purpose with this essay is to examine the degree to which students, who are using 

Facebook, at Uppsala University perceive that some group processes (communication, 

collaboration and coordination) is supported by Facebook and how this in return affects the 

group and the work performance. The study is based on a survey answered by students who 

are using Facebook at Uppsala universities and the quantitative data that was collected has 

been the basis for the study. The result of the study is an evaluation of how these students 

perceive that Facebook supports the various group processes. The study shows that the 

students think that Facebook is a good tool in group work and communication is supported to 

a great extent. But coordination and cooperation are not supported in large part by Facebook, 

but students still perceive it as a good tool.  

 

Keywords: social media, group processes, Facebook, group work, University students. 
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1. Inledning 

 

Det här kapitlet inleds med en bakgrund för att ge läsaren en uppfattning om ämnet som 

uppsatsen berör. Därefter presenteras problemformulering som uppsatsen ska försöka besvara 

och syftet med uppsatsen. Sedan beskrivs de avgränsningar som har gjorts samt vilka 

kunskapsintressenter som har identifierats. Till sist visas dispositionen för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Under en universitetsutbildning utförs många arbeten i grupper. Grupper om ett par personer 

som ska arbeta tillsammans för att lösa en uppgift eller skriva/ta fram en slutprodukt, till 

exempel ett designförslag eller en uppsats. I de sammanhang där personer ska jobba ihop 

beskriver Andriessen (2003) att det finns fem grundläggande interaktionsprocesser: 

kommunikation, samarbete, koordination, delning av information och kunskap samt processer 

för att utveckla tillit.  

 

Andriessen (2003) beskriver ett sorts system som stödjer interaktion mellan både personer 

och mellan människor och datorer. Denna sorts system kallar han grupprogram och han 

definierar det som informationstekniksapplikationer som stödjer kommunikation, samarbete, 

kordination, lärande eller social interaktion via informationsutbyte. Även Ellis, Gibbs och 

Rain (1991) ger en liknande definition och menar att målet med grupprogram är att stödja 

gruppers kommunikation, koordination och samarbete. 

 

Web 2.0 är ett nytt sätt som både utvecklare och användare utnyttjar internet på, det bygger på 

att såväl applikationer som innehåll utvecklas och ändras av användarna (Kaplan och 

Heinlein, 2009). Sociala medier beskriver Kaplan och Heinlein (2009) som 

internetapplikationer som bygger på Web 2.0´s ideologi och som möjliggör framtagandet av 

användarframtaget innehåll. 

 

Vi kommer i uppsatsen undersöka hur Facebook, som är en slags social medietjänst som idag 

har över en miljard aktiva användare varje månad (Facebook, 2013), kan användas som ett 

grupprogram och hur studenter på Uppsala universitet som redan använder Facebook 

uppfattar att de tre ovan nämnda grupprocesserna (kommunikation, koordination och 

samarbete) stöds och hur användandet av Facebook påverkar gruppen. Anledningen till att vi 

valt att studera just Facebook är för att det används av väldigt många unga personer. 

Dessutom har vi själva under studietiden använt Facebook i stor utsträckning i samband med 

att vi jobbat med grupparbeten.  

 

 

 



2 

 

1.2 Problemformulering 

Att jobba med en grupp individer tillsammans kräver någon form av kommunikation och 

samarbete, detta kan ske genom att man träffas och pratar men vi vet utifrån egen erfarenhet 

att det också kan ske genom en tjänst som Facebook. Det vi vill studera är hur studenter vid 

Uppsala universitet som använder Facebook uppfattar Facebook som ett verktyg eller 

hjälpmedel i samband med grupparbeten. Men också hur de tillfrågade tycker att Facebook 

påverkar gruppens arbete. De frågor vi utgår ifrån och vill besvara med hjälp av 

undersökningen är: 

 

Till vilken grad uppfattar studenter som använder Facebook och som studerar vid Uppsala 

universitet att de olika grupprocesserna kommunikation, samarbete och koordination stöds av 

Facebook i grupparbeten? 

 

Hur uppfattar studenter som använder Facebook och som studerar vid Uppsala universitet att 

Facebookanvändandet påverkar grupprestandan i grupparbeten på universitetet? 

 

Utöver forskningsfrågorna utgår vi ifrån en hypotes att de tillfrågade studenternas uppfattning 

om hur mycket de olika grupprocesserna stöds skiljer sig mellan de olika processerna. Denna 

hypotes är baserad på hur vi själva har uppfattat användandet av Facebook. Vi tror att deras 

uppfattning är att kommunikationen inom gruppen stöds till väldigt stor del, att samarbetet 

inom gruppen stöds väldigt lite och att koordinationen inom gruppen stöds till ganska stor del. 

Med hjälp av denna undersökning vill vi se huruvida hypotesen stämmer eller inte. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning kring hur vanligt det är att studenter som 

använder Facebook och som studerar vid Uppsala universitet använder Facebook som ett 

verktyg eller hjälpmedel i samband med grupparbete. Vi vill se om de grupprocesser som 

grupprogram enligt tidigare forskning ska stödja även stödjs av Facebook enligt studenternas 

uppfattning och hur Facebook påverkar gruppen och arbetet de utför.  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa arbetet till personer som studerar på universitetsnivå i Uppsala. 

Anledningen till att vi valde studenter på universitetsnivå är för att studenter på denna nivå 

har en större frihet och ansvar över hur de går till väga när de studerar. Vi valde Uppsala 

universitet för att vi själva studerar där och då blir det enklare att utföra studien. 

 

Studien är också avgränsad till de studenter som använder Facebook. Denna avgränsning gör 

vi eftersom forskningsfrågorna är inriktade på studenternas användande och uppfattning av 

Facebook. 

 

Vi har begränsat oss till att enbart studera användandet av Facebook i samband med 

grupparbeten. Detta för att det är en tjänst som används av väldigt många 

universitetsstudenter och vi har egen erfarenhet av att använda det i samband med studierna. 
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1.5 Kunskapsintressenter 

Vi tror att vår studie kan vara intressant för studenter på universitet eftersom vi försöker ge en 

bild av hur studenter använder och uppfattar Facebook som ett verktyg eller hjälpmedel i 

samband med grupparbeten. Det kan ge studenter som inte använder Facebook för studier en 

bild av huruvida de borde testa att använda det eller inte. Det kan också ge studenter som 

redan använder Facebook för studierna en tankeställare kring vad användandet får för effekt 

på grupparbetet. Vi tror dessutom att det kan vara intressant för ansvariga personer (t.ex. 

lärare) inom universitetsvärlden att se hur studenter upplever en tjänst som Facebook för att 

kunna se över ifall funktioner som liknar Facebook bör användas mer aktivt på universitet. 

1.6 Disposition 

Det finns sex stora delar som uppsatsen är uppdelad i. Delarna är (1) Inledning, (2) Metod, (3) 

Teori, (4) Resultat, (5)  Analys och (6) Slutsats & reflektion. 

 

I det andra kapitlet förklaras hur undersökningen är planerad att genomföras och vilka 

metoder som vi valt att följa för att utföra undersökningen. Sedan följer teorikapitlet som ger 

en förklaring och beskrivning av området som uppsatsen kommer att beröra. Utgångspunkten 

är existerande forskning och flera begrepp förklaras. I kapitel fyra presenteras resultatet från 

den planerade undersökningen som beskrivs i metoden. Efter det kommer den femte delen där 

data som framkom från undersökningen analyseras. Till sist avslutas uppsatsen med att 

besvara frågeställningarna och med att bevisa eller motbevisa hypotesen.  
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2. Metod  

Det här kapitlet inleds det med att presentera uppsatsens forskningsansats. Följt av val av 

strategi för att samla in data. Till sist redogörs undersökningens utförande och de olika delar 

som man ska tänka på. 

2.1 Forskningsansats 

Det finns olika metoder för hur forskning genomförs. Två av dessa metoder kallas kvantitativ 

metod och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden kan beskrivas som så att forskaren 

planerar hur empirisk och kvantifierbara data ska samlas in (Nationalencyklopedin, 2013). 

Data som samlas in representerar värden och nivåer av teoretiska konstruktioner och koncept. 

När insamlad data sedan tolkas så kan den användas som belägg på hur företeelser fungerar 

(Oates, 2006). Enkäter, sensorer och tekniska instrument är exempel på hur kvantitativ data 

kan genereras.(Oates, 2006) 

 

För att kunna genomföra undersökningen och komma fram till en bra slutsats kommer den 

kvantitativa metoden att användas i det här fallet. 

2.2 Metodval 

Denna uppsats utgår ifrån undersökningsstrategin som enligt Oates (2006) fokuserar på att 

samla in en stor mängd data från en stor grupp av människor för att sedan använda statistik 

för att kunna generalisera data för en större grupp. Anledningen till att undersökningsstrategin 

valts är att syftet med uppsatsen är att undersöka hur de tillfrågade studenterna uppfattar 

Facebook som ett grupprogram och därav behövs det information från ett stort antal studenter 

för att kunna få en uppfattning om hur denna grupp uppfattar Facebook. Genom att använda 

en kvantitativ strategi och datainsamlingsmetod kommer data kunna analyseras och 

förhoppningsvis generaliseras för alla studenter. 

 

Det finns flera olika datainsamlingsmetoder men den som förknippas starkast till 

undersökningar är enkäter (Oates, 2006) och det är också den metod som kommer att 

användas i denna undersökning.  

2.3 Forskningsprocess 

Enligt Oates (2006) kan planeringen och utförandet av undersökningar delas upp i sex olika 

delar som bör bestämmas. Dessa är datakrav, datainsamlingsmetod, urvalsgrupp, 

urvalsteknik, svarsfrekvens och urvalsmängd. Undersökningen kommer att utgå ifrån dessa 

delar i den mån det går. 

 

Genomgående under arbetes gång har källkritik varit viktigt. De flesta källor som har använts 

för att beskriva teorin har varit publicerade vetenskapliga artiklar med hög trovärdighet. I 

metodavsnittet har framförallt en källa använts, Oates (2006), och den har använts för att den 

tar upp mycket relevanta metoder och den har använts som kurslitteratur under författarnas 

utbildning. 
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2.3.1 Datakrav 

Denna aktivitet går ut på att välja vad för slags data man vill samla in i sin undersökning. Det 

kan vara data som är direkt eller indirekt kopplat till forskningsfrågorna men det kan också 

vara data om respondenten. Det är viktigt att man vet vilken data man vill samla in innan man 

utför en enkät eftersom man oftast inte har möjlighet att ställa nya frågor i efterhand Oates 

(2006).  

 

Planen är att samla in två sorters data genom undersökningen:  

 Demografisk data 

 Data kring de begrepp som beskrivs i teoriavsnittet 

 

Demografisk data kommer behövas för att få information om respondenten och dennes 

Facebook-användande. Den viktigaste data som ska samlas in planeras komma från frågor 

som är direkt kopplade till de begrepp som beskrivs i teoridelen för att göra det möjligt att 

kunna analysera hur respondenternas uppfattning av Facebook stämmer överrens med 

begreppen. 

2.3.2 Datainsamlingsmetod 

Första steget i datainsamlingen var att gå igenom befintlig litteratur inom området. Detta för 

att få en överblick och förståelse inom ämnet. Literaturgenomgången utfördes genom 

sökningar i databaser, sökningar i Google-scholar samt läsning av böcker. Genom att läsa och 

gå igenom vetenskapliga artiklar, böcker och annat material kunde de grundläggande 

begreppen som uppsatsen bygger på definieras.  

 

Enkät 

När man utformar en enkät är det flera aspekter man måste ha i åtanke. Den första aspekten 

Oates (2006) tar upp är hur enkäten ska administreras. Det finns två alternativ: 

 Det första att enkäten är självadministrerad. Vilket innebär att personen som utför 

undersökningen inte är närvarande när enkäten besvaras, detta gör att flera personer 

kan svara på enkäten då det tar mindre tid.  

 Det andra alternativet är att personer som utför undersökningen administrerar enkäten 

och ställer frågorna.  Det kan leda till problem om frågorna ställs annorlunda till olika 

personer. 

 

Enkäten till denna undersökning kommer att vara självadministrerad då det skulle ta för lång 

tid att sitta med varje respondent när denne svarar. Respondentens reaktioner i form av 

kroppspråk eller liknande förväntas inte ha någon större vikt i undersökningen. 

 

Andra aspekten innebär att man måste utforma enkäten så att den faktiskt genererar data som 

handlar om de koncept som undersökningen utgår ifrån, begreppet som beskriver detta är 

innehållsvaliditet. Detta uppnås genom att man studerar undersökningsområdet och reder ut 

dess koncept innan enkäten utformas (Oates, 2006). 

Med hänsyn till den andra aspekten kommer en litteraturgenomgång göras och begreppen som 

ska undersökas kommer att sammanfattas innan skapandet av enkäten börjar. Detta för att 

kunna skapa enkätfrågorna utifrån den teoretiska grunden. 
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Tredje aspekten handlar om hur man formaterar frågorna. Det finns flera olika varianter och 

författaren tar upp följande: ja/nej frågor, kvantitetsfrågor, instämmer/instämmer inte frågor, 

frågor som besvaras med till vilken grad man håller med eller inte håller med, också kallat 

Likert scale, skalfrågor, listfrågor och ranking frågor. Det är viktigt att man inte använder för 

många typer av frågor då det kan förvirra respondenterna. På de frågor som har en skala 

måste man också se över hur stor den är, i Likert scale används ofta en femgradig skala men 

skalor upp till nio kan användas (Oates, 2006). 

 

Planen är att använda främst en typ av frågor för att underlätta för respondenterna och typen 

som ska användas är Likert skalfrågor. Dessutom bör det underlätta för analys av data om 

frågorna är formulerade på samma sätt. 

 

Fjärde aspekten som tas upp är strukturen på enkäten. Det bör finnas en inledning som 

förklarar syftet till enkäten, att informationen som samlas kommer hållas konfidentiell och 

dessutom bör respondenterna tackas för att de ställer upp. Det är också viktigt att det finns en 

tydlig struktur genom att till exempel dela upp enkäten i kategorier (Oates, 2006). 

 

Planen är att dela upp enkätens frågor i sex kategorier. Kategorierna är: (1) bakgrund, (2) 

kommunikation, (3) samarbete, (4) koordination, (5) gruppeffektivitet och (6) övriga 

kommentarer. Anledningen till denna uppdelning är att dels göra enkäten mer lättöverskådlig 

och tydligare men också för att göra det möjligt att utvärdera och analysera de olika 

kategorierna separat.  

 

Femte aspekten som beskrivs är pilottest. Det innebär att man utvärderar enkäten innan den 

skickas ut genom att låta en liten grupp personer, som helst motsvarar den tänkta målgruppen, 

svara på enkäten. Utvärderingen utförs för att se hur gruppen uppfattar enkäten. Är vissa 

frågor otydliga eller svåra att besvara? Är enkäten lätt att förstå och tar den rimligt lång tid att 

genomföra? Tanken är att ett pilottest ska genomföras innan den slutgiltiga enkäten skickas 

ut. 

 

Den sjätte och sista aspekten som Oates (2006) tar upp handlar om validitet och reliabilitet. 

Två typer av validitet beskrivs, innehållsvaliditet och konstruktionsgiltighet. Den första typen 

innebär att frågorna i enkäten bör täcka och besvara hela det området och de begrepp som 

undersöks. Den andra typen handlar om huruvida frågorna verkligen är konstruerade så att de 

mäter det som önskas. Reliabiliteten undersöks för att försöka förutse huruvida enkäten skulle 

ge samma resultat om en respondent svarade på den flera gånger (Oates, 2006).  

 

För att stärka uppsatsens trovärdighet är målet att hitta redan validerade frågor som skulle 

kunna matcha denna undersökning. Men om inga relevanta frågor hittas behövs det då skapas 

nya enkätfrågor. I så fall skulle validering av frågorna behöva utebli även fast det är en viktig 

del och detta på grund av brist på tid. 

2.3.3 Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen är den grupp med människor som skulle kunna inkluderas i undersökningen 

genom att svara på enkäten. Det är viktigt att urvalsgruppen är uppdaterad och matchar den 

grupp undersökningen riktar sig emot (Oates, 2006). 
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I denna undersökning är urvalsgruppen alla studenter vid Uppsala universitet som använder 

Facebook och målet är att undersökningen ska vara representativ för denna grupp. 

2.3.4 Urvalsteknik 

Urvalstekniken är den teknik man använder för att välja ut vilka personer i urvalsgruppen som 

ska tillfrågas att delta i undersökningen. Det finns två olika typer av urvalstekniker, sannolikt 

urval och icke sannolikt urval. Sannolikt urval är de tekniker där det är sannolikt att 

personerna som deltar i undersökningen tillsammans representerar hela urvalsgruppen. Icke 

sannolika tekniker innebär att personen som utför forskningen inte vet om personerna 

kommer representera urvalsgruppen (Oates, 2006). 

 

Inom de sannolika urvalsteknikerna finns klusterurval som går ut på att personer i 

urvalsgruppen redan finns grupperade i klusters. Genom att inkludera ett kluster i 

undersökningen kan man få tag på personer som tillsammans representerar urvalsgruppen. 

Dock kan valet av enstaka kluster leda till att representationen av hela urvalsgruppen blir 

sämre (Oates, 2006). 

 

En av de osannolika urvalsteknikerna är en teknik som går ut på att man väljer personer som 

är lätta att komma i kontakt med och som förmodligen skulle kunna tänka sig att delta (Oates, 

2006). 

 

När enkäten delas ut är tanken att enkäten ska blanda de två ovan nämnda teknikerna. Dels 

ska enkäten delas ut via Facebook till de grupper där personer som studerar systemvetenskap 

på Uppsala universitet är medlemmar. Detta för att majoriteten av svar som kommer in bör 

vara från studenter som använder Facebook och dessutom bör fler svar komma in om det 

finns någon slags koppling mellan utförare av enkäten och respondenterna (författarna av 

uppsatsen läser samma program på universitetet). Dessutom kommer enkäten delas ut till 

studerande personer som författarna av uppsatsen är bekanta med. Anledningen till att 

enkäten delas ut via Facebook är för att det endast är studenter som använder Facebook som 

är intressanta för undersökningen. Det är inte intressant för forskningsfrågorna att få in svar 

från studenter som inte använder Facebook eftersom syftet med undersökningen är att ta reda 

på hur användandet av Facebook uppfattas. 

2.3.5 Svarsfrekvens 

Svarsfrekvens beskriver hur många av de tillfrågade som svarar på undersökningen. En 

strategi kan behövas för att försöka öka svarsfrekvensen. Genom att till exempel ge en bra 

förklaring på varför undersökningen görs och vad man vill få ut från den skulle man kunna få 

fler svar. (Oates, 2006). 

2.3.6 Urvalsmängd 

Urvalsmängd är hur stort urvalet till undersökningen ska vara. Storleken på urvalsmängden 

påverkar pålitligheten av undersökningen. För att kunna generalisera resultaten krävs det att 

mängden motsvarar hela den urvalsgrupp man undersöker. För små undersökningar bör 
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urvalsmängden vara åtminstone 30 svar för att kunna räkna statistik på resultatet (Oates, 

2006). 

 

Målet är att enkäten kommer generera ungefär 50 svar vilket skulle göra det möjligt att 

använda statistiska hjälpmedel för att analysera data som samlas in.  

2.3.7 Dataanalys 

Innan insamlad data kan analyseras bör den renas. Det innebär att man går igenom all data 

och letar efter svar där till exempel flera frågor inte har besvarats och tar bort dessa svar (The 

Pell Institute, 2013). 

 

Oates (2006) tar upp flera sätt som kvantitativ data kan analyseras på. De tre första värdena 

man kan räkna ut beskriver vad data har för tendens och var majoriteten av svaren finns. 

Dessa tre värden är medelvärde, median och typvärde. Med typvärde räknas det vanligast 

förekommande värdet ut.  

 

Tre andra metoder att analysera kvantitativ data på som Oates (2006) tar upp är 

variationsbredd, fraktiler och standardavvikelse. Variationsbredd beskriver hur mycket som 

skiljer sig mellan det högsta och lägsta värdet. Fraktiler går ut på att data delas in i mindre 

delar. Den sista metoden, standardavvikelse, räknar hur mycket de olika värdena i data skiljer 

sig från medelvärdet, ett lågt värde innebär att det är låg spridning på svaren och ett högt 

värde innebär att svaren skiljer sig mycket. 
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3. Teori 

Detta avsnitt utgår ifrån existerande forskning för att beskriva de begrepp som uppsatsen 

grundar sig i. De begrepp som tas upp är: sociala medier/web 2.0, Facebook, grupprogram, 

grupprocesserna kommunikation, samarbete och koordination samt hur grupprestanda kan 

utvärderas. 

3.1 Sociala medier/Web 2.0 

Web 2.0 som term används för att beskriva ett nytt sätt som utvecklare och användare 

utnyttjar internet på. Detta som en plattform där innehåll och applikationer utvecklas och 

ändras av alla användare (Kaplan och Heinlein, 2009).  

 

Att tillåta människor samarbeta, vara en del av att skapa nytt innehåll, utveckla kunskap och 

att sprida information på internet definierar Web 2.0. Definitionen beskriver hur människor 

kan använda internet i ett socialt sammanhang. Men förutom att Web 2.0 används i sociala 

sammanhang har det också en påverkan på undervisning och lärande, detta med hjälp av 

tekniker så som till exempel sociala nätverk (Grosseck, 2009).  

 

Kaplan och Heinlein (2009) definierar sociala medier som följande: 
Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and 

technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User 

Generated Content. (Kaplan och Heinlein 2009, s. 61).  
 

Användarframtaget innehåll beskriver Kaplan och Heinlein (2009) som resultatet av att 

personer använder sociala medier. Användarframtaget innehåll har tre kännetecken: det ska ha 

publicerats på en offentlig hemsida eller på en hemsida för ett socialt nätverk, innehållet ska 

ha en viss grad av kreativitet/originalitet och innehållet ska inte tagits fram i ett professionellt 

sammanhang. Författarna delar upp sociala medier i underkategorierna: bloggar, virtuella 

sociala världar, samarbetsprojekt, grupper för innehåll, virtuella spelvärldar och sociala 

nätverkssajter. Sociala nätverkssajter beskrivs som applikationer som sammanför användare 

och det är den underkategori denna uppsats fokuserar på.  

 

Boyd och Ellison (2008) definierar sociala nätverkssajter på så sätt att det är en webbaserad 

tjänst som tillåter enskilda människor att skapa en offentlig eller delvis offentlig profil inom 

ett avgränsat system. Man ska kunna skapa en lista över användare som man har något 

relaterat med. Sedan ska man också kunna visa och gå igenom sin egen lista samt listor gjorda 

av andra användare. Det som utmärker sociala nätverkssajter är inte att användarna kan möta 

främlingar utan istället att det gör det möjligt för användarna att uttrycka och synliggöra deras 

sociala nätverk. Detta kan leda till att det skapas kontakter mellan individer där det annars inte 

hade skett, men ofta är inte det målet och individerna som skapar kontakt på sociala 

nätverkssajter har ofta något gemensamt vid “offline” sammanhang. De stora nätverkssajterna 

används alltså inte främst för att nätverka och träffa nya människor utan först och främst för 

att kommunicera med människor som redan är en del av deras sociala nätverk (Boyd och 

Ellison, 2008). 
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3.2 Facebook 

Facebook grundades år 2004 och har idag över en miljard aktiva användare varje månad 

(Facebook, 2013). Från början var Facebook begränsat till endast Harvardstudenter men det 

växte och allt fler skolor kunde också börja använda det sociala nätverket. I september år 

2005 expanderade Facebook ännu mer och år 2006 kunde vem som helst med en giltig e-

mailadress bli en del av Facebook (Boyd och Ellison, 2008; Wilson, Gosling och Graham, 

2012).  

 

Facebook är en social nätverkssajt som låter dess användare upprätta en egen profil, skapa 

kontakt med vänner med vilka man kan kommunicera (Ellison, Steinfield och Lampe, 2007). 

Varje användare kan uppdatera sin egen profil genom att till exempel lägga till en 

visningsbild och information om sig själv. Profilen kan vara offentlig eller privat vilket 

påverkar hur mycket en person som inte är vän med personen kan se. Varje användare har en 

lista med vänner vilket är en lista på de personer som användaren har skapat en kontakt med. 

“Väggen” är en funktion varje Facebookanvändare har på sin profil. Väggen uppdateras till 

exempel när användaren själv skriver en “status” (statusen kan till exempel beskriva vad 

användaren gör just nu), lägger upp en bild eller visar på vilken plats användaren befinner sig 

på. Det är möjligt för användare att kommunicera till exempel genom att skriva meddelanden 

på någon annan persons “vägg”. Men detta förutsätter att användarna är vänner på Facebook. 

Utöver meddelande på väggen finns det en inbyggd chattfunktion, som gör att två eller flera 

användare kan kommunicera direkt i en chattruta.  

 

Användare kan också skapa “grupper” som tillåter flera personer att samlas på en gemensam 

sida där alla kan kommunicera. Kommunikationen inom en grupp kan ske dels genom att 

skriva på gruppens “vägg” där alla personer i gruppen kan kommentera ett inlägg. Förutom att 

skriva ett inlägg kan man också på “väggen” lägga upp bilder eller filmklipp, ställa en fråga 

med svarsalternativ och se hur gruppen röstar samt lägga upp till exempel PDF-filer eller 

Word-dokument (dokumenten och filerna kan man även ladda upp i chatten). Det ges också 

möjlighet att chatta med alla medlemmar i en grupp och att skapa ett evenemang i och för 

gruppen. Den som skapar gruppen får bestämma hur publik den ska vara, alltså öppen (Alla 

kan se gruppen, vem som är med i den och innehållet som publiceras. Vem som helst har 

tillåtelse att gå med i gruppen.), sluten (Alla kan se gruppen och vem som är med i den. Bara 

medlemmar kan läsa inläggen. För att bli medlem i gruppen måste man be om tillåtelse eller 

bli inbjuden.) eller hemlig (Bara medlemmar ser gruppen, vem som är med i den och 

innehållet som publiceras. För att bli medlem i gruppen måste man be om tillåtelse eller bli 

inbjuden.).  

 

Sedan 2006 kan man använda Facebook i mobilen (Moissinac, 2009) vilket tillåter personer 

med smartphones att komma åt samma funktioner i mobilen som de funktionerna som finns 

när man använder Facebook på en dator.  

3.3 Grupprogram (Groupware) 

I och med att datorers utveckling har kommit så långt så kan de idag uppfylla en rad olika 

funktioner för att stödja interaktion. Att stödja interaktionen mellan människor i grupper som 

har någonting gemensamt med hjälp av datorbaserade system är vad man vill göra med 
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grupprogram (Ellis, Gibbs, Rein, 1991). Men enligt Ellis, Gibbs och Rain (1991) finns det 

inget tydligt sätt att avgöra om ett system anses vara ett grupprogram eller inte.  

 

Andriessen (2003) tar upp tre typer av interaktion. Interaktion mellan människa och system 

som bygger på att en användare interagerar med systemet genom ett interface. Interaktion 

mellan människa och databas där användaren antingen tar ut data eller att data registreras om 

användaren. Den tredje typen av interaktion kallas förmedlad människa till människa 

interaktion som innebär att ett system används för att interaktion mellan människor ska kunna 

ske. 

 

System som stödjer dessa tre typer av interaktion kallar Andriessen (2003) för “groupware” 

eller “collaboration technology” som han ger följande definition:  
those ICT applications that support communication, co-ordination, co-operation, learning 

and/or social encounters through facilities such as information exchange, shared repositories, 

discussion forums and messaging. (Andriessen 2003, s. 10). 
 

Ellis, Gibbs och Rein (1991) ger en liknande beskrivning och säger att målet med 

“groupware” är att stödja gruppers kommunikation, koordination och samarbete. 

 

Grupprogram ska kunna stödja vissa funktioner beroende på vilket slags system det är. Rama 

och Bishop (2006) beskriver olika typer av system och dess funktioner, som beskrivs som 

följande: 

 Meddelandesystem som tillåter användarna att kommunicera synkront och asynkront. 

Snabbmeddelanden är exempel på synkron kommunikation och asynkron 

kommunikation kan vara e-mail liknande applikationer. 

 Konferens- och elektroniska mötesystem som ger användarna möjligheten att 

kommunicera via en delad kanal, ett interface eller en plats, där de kan arbeta, prata 

och dela information. 

 Stödsystem för gruppbeslut, fungerar på så sätt att med hjälp av en portalliknande 

funktion så försäkras det att alla deltagande användare har tillgång till samma, 

relevanta och senast uppdaterade informationen inom det givna ämnet. 

 Dokumenthanteringssystem som till exempel har indexering, sökande och 

distribuerings funktioner för behöriga användare. 

 System som stödjer dokumentationssamarbete som har dokumenthanterings 

funktioner. Systemet ska också ge anändarna möjlighet att se tidigare versioner och 

ändringar i dokument. 

 

Facebook som grupprogram stödjer vissa av dessa funktioner. Vilka funktioner och på vilket 

sätt Facebook stödjer dessa beskrivs nedan: 

 Meddelandesystem - Det finns en chattfunktion och en funktion att skriva på en 

annans användares vägg. Båda funktionerna kan användas synkront och asynkront. 

 Konferens- och elektroniska mötesystem - Funktionen att skapa grupper med andra 

användare fungerar som en delad kanal. Där kan man arbeta, prata och dela 

information med de andra gruppmedlemmarna. 

 System som stödjer dokumentationssamarbete - Man kan i grupper på Facebook skapa 

dokument som alla i gruppen kan editera.  
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3.4 Grupprocesser 

Nedan beskrivs de tre grupprocesser (kommunikation, samarbete och koordination) som 

undersökningen kommer utgå ifrån. 

3.4.1 Kommunikation (Communication) 

Kommunikationsprocessen är grundstenen för alla grupprocesser, utan kommunikation går 

det inte att utföra de andra grupprocesserna. Detta eftersom att alla grupprocesser är mellan 

människor och de behöver kommunicera för att kunna samarbeta och koordinera (Andriessen, 

2003). Kommunikationen med hjälp av grupprogram beskriver Andriessen som ett 

användande av kommunikationsverktyg och ett utbyte av signaler, där kommunikationen kan 

ske antingen asynkront eller synkront.  Kommunikation etablerar en social interaktion vilket 

innefattar gruppens relationer, sammanhållning och känsla av tillhörighet (Zurita och 

Nussbaum, 2004). Enligt Andriessen (2003) så kan kommunikation ses utifrån två olika 

perspektiv, det ena är ur ett informationsöverförnings perspektiv och det andra fokuserar på 

kommunikationen i gruppen. 

 

När man utför ett informationsutbyte är det inte bara informationen man ska lägga fokus på 

utan också själva överföringen och mottagandet. I sammanhang då man kommunicerar i 

gruppen så behöver det finnas utbyte av kommunikation och inte bara utbyte av information. 

Gruppmedlemmarna måste förstå varandra för att det ska finnas ett kommunikationsutbyte. 

Om då mottagaren visar att den har mottagit och förstått ett meddelande så underlättar det att 

skapa delade åsikter, delad förståelse och minskad otydlighet i gruppen. Andriessen (2003) 

hänvisar till en forskargrupp, kallad “the Palo Alto Group”, som utvecklade en teori gällande 

kommunikation mellan människor. Teorin bygger på att relationsregler utvecklas av 

interaktionen mellan människor. Reglerna styr hur man kommunicerar, ett exempel är hur 

man ska bete sig för att relationer ska bli accepterade.  

 

Social kommunikation blir mer effektiv när människor sedan tidigare har något gemensamt. 

Det kan vara att de som kommunicerar är en del av en samma grupp eller befolkning, till 

exempel folk i samma stad, av olika anledningar (Fussell, Kraut och Siegel 2000). Men för att 

få en lyckad och verksam kommunikation mellan personer behöver man komma underfund 

med vad ens medarbetare har för uppgift. För att kunna fastställa om uppgiften är relevant för 

det gemensamma målet som man måste försöka uppnå. 

3.4.2 Samarbete (Cooperation) 

Lipponen (2002) ger en bred förklaring av samarbete, den lyder: all den aktivitet som par av 

individer eller grupper utför tillsammans. Samtidigt menar författaren att definitionen kan 

skilja sig mellan olika forskare och inom forskning kring lärande kan definitionen vara:  
a coordinated, synchronous activity that is the result of a continued attempt to construct and 

maintain a shared conception of a problem. (Lipponen 2002, s. 73). 
 

Alltså att samarbete är en koordinerad process som sker synkront och som bygger på att de 

som samarbetar försöker upprätthålla samma syn på ett problem (Lipponen, 2002).  
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Andriessen (2003) tar upp olika arbetsuppgifter för samarbete, dessa delar han in i fyra typer 

av arbetsuppgifter: kreativa arbetsuppgifter, problemlösande och beslutstagande 

arbetsuppgifter, konfliktlösande arbetsuppgifter och utförande av arbetsuppgifter. Vidare 

säger Andriessen att alla dessa arbetsuppgifter kan förekomma under ett arbete men det kan 

variera till vilken grad de utförs. Det är dessa arbetsuppgifter som tillsammans utgör projektet 

som gruppen ska utföra. Kreativa arbetsuppgifter kan vara att komma fram till idéer för 

projektet och att ta fram en plan. Problemlösande och beslutstagande handlar om att besluta 

hur gruppen ska gå tillväga och lösa problem som uppstår. Konfliktlösande arbetsuppgifter 

kan vara att reda ut konflikter som uppstår genom att olika medlemmar har olika synsätt. 

Utförande av arbetsuppgifter innebär att man utför alla de arbetsuppgifter som ingår i 

projektet. 

3.4.3 Koordination (Coordination) 

Om en grupps arbetsuppgifter är koordinerade så kan det förbättra både kommunikationen 

och samarbetet inom en grupp. Genom att koordinera arbetsuppgifterna undviker man att flera 

personer utför samma uppgift vilket kan leda till konflikter (Ellis, Gibbs och Rein, 1991). Det 

är inte bara arbetsuppgifter som koordineras utan det är också människor och resurser (Kock, 

2008). 

 

Andriessen (2003) definierar koordination som:  
Co-ordination is the use of mechanisms to manage interdependencies between activities 

performed to achieve a goal, involving the allocation, planning and integration of tasks of 

individuals or groups. (Andriessen 2003, s. 112).  
 

Som definitionen säger så bygger koordination på att man har ett gemensamt mål och om det 

saknas så behövs heller ingen koordination enligt Andriessen. “Interdependencies” handlar 

om hur mycket individer i grupper är beroende av att de andra utför sina arbetsuppgifter på ett 

bra sätt och ju högre beroendet är desto viktigare är koordinationen inom gruppen. Enligt 

definitionen så är det användandet av “mechanisms” som används för att uppnå sitt mål, 

“mechanisms” är sätt att utföra koordination. Två av de mekanismer som tas upp är: att 

koordination sker genom diskussion och samråd inom gruppen och att det finns ett 

gemensamt språk och gemensamma kommunikationskanaler.  

3.5 Grupprestanda (Group performance) 

För att kunna utvärdera grupprestanda finns det flera aspekter som kan studeras: (1) kvalitét 

på beslut som har gjorts av gruppen, (2) hur diskussionen och beslutsprocesserna har fungerat 

för komma fram till det slutgiltiga beslutet, (3) hur effektiva mötena inom gruppen är och (4) 

hur många alternativa lösningar som undersöks (Chidambaram och Jones, 1993).  

 

Pinsonneault och Kraemer (1990) utvärderar grupprocesser genom att dela in dem i flera 

kategorier. Det första är beslutsfattande, hur stort deltagande personerna i gruppen har i 

beslut, hur lång tid det tar att komma fram till beslut, hur väl man tar besluten och hur djup 

analys man gör. Den andra delen är kommunikationen som omfattar hur mycket som måste 

förtydligas, hur effektiv kommunikationen är, hur bra utbyte av information fungerar och hur 

uppgiftorienterad kommunikationen är. Den tredje delen är hur väl gruppen kommer överrens, 

hur bra samarbetet har fungerat och hur väl man kommer överrens.  
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Efter att ha utvärderat grupprocesserna så utvärderar Pinsonneault och Kraemer (1990) 

resultatet. Resultatet delas upp i två delar där den första är uppgiftsrelaterade resultat och det 

andra är grupprelaterade resultat. Det uppgiftsrelaterade resultatet syftar på kvalitén av 

resultatet man har åstadkommit, hur mycket gruppen har engagerat sig och hur 

gruppmedlemmarna accepterar och hur nöjda de är med resultatet. Grupprelaterade resultat 

studerar hur nöjd individerna är med gruppen och huruvida individerna vill arbeta 

tillsammans igen. 
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4. Resultat 

Detta avsnitt tar först upp hur undersökningen har följt den planerade metoden och hur väl de 

olika momenten i forskningsprocessen har kunnat genomföras. De olika momenten som tas 

upp är datakrav, datainsamlingsmetod, urvalsgrupp, urvalsteknik, svarsfrekvens och 

urvalsmängd. Till sist presenteras den data som samlats in med hjälp av undersöknigen. 

4.1 Forskningsprocessen 

Nedan kommer resultatet av den planerade forskningsprocessen. Hur vi har gått till väga i 

varje del och om planen kunde följas eller om avvikelse var nödvändigt.  

4.1.1 Datakrav 

Data som har samlats in genom undersökningen har varit som den som beskrevs i 

metodavsnittet forskningsprocess, vilket var demografisk data och data om de koncept som 

beskrivs i teoriavsnittet.  

 

De demografiska frågorna täcker: hur gammal respondenten är, vilket universitet den studerar 

vid, vad för kurs eller program personen studerar, under vilket år på sitt studerande 

respondenten befinner sig i, hur ofta han eller hon har jobbat med grupparbeten på 

universitetsnivå och om gruppen har använt Facebook på något sätt.  

 

De frågor som utgör största delen av enkäten är som metoddelen tog upp frågor som är 

kopplade till teoriavsnittet. En stor del av frågorna som har ställts i enkäten har varit 

påståenden som respondenterna har fått hålla med om på en skala mellan ett och fem. 

 

För att se hela enkäten med exakta frågor se bilaga 1. 

4.1.2 Datainsamlingsmetod 

För att samla in data som behövts har en enkätundersökning genomförts. Som planerat blev 

enkäten självadministrerad och för att skapa frågor som ger relevanta svar har frågorna till 

enkäten baserats på teorin. Enkäten blev utformad med en inledning och sex kategorier, vilka 

var: bakgrund, kommunikation, samarbete, koordination, grupprestanda och övriga 

kommentarer.  

 

Pilottestet genomfördes på åtta studenter, först var det tänkt att pilottestet skulle genomföras 

på de åtta studenter i den handledningsgrupp vi är en del av. Men efter att endast fem svarade, 

så mottogs inte den respons som förväntades och pilottestet gjordes på ytterligare tre studenter 

utanför handledningsgruppen. Under pilottestet ombads respondenten att ge gensvar om vad 

personen tyckte om frågorna, upplägget och förslag på förbättring. Den respons som mottogs 

var att en fråga inte var färdigskiven, att enkäten var lagom lätt att svara på, att när det var 

skalfrågor så uppfattades att svara tre som varken ja eller nej, men att skalfrågor var ett bra 

upplägg då det var många frågor, omformuleringstips och stavfel som hittades.  
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Förhoppningen var att det skulle gå att hitta redan använda och validerade frågor som skulle 

kunna användas i enkäten för att styrka validiteten i undersökningen. Tyvärr hittades inga 

använda frågor som kunde utnyttjas till denna undersökning och därför skrevs det nya frågor 

som inte är validerade. 

4.1.3 Urvalsgrupp 

Den planerade urvalsgruppen var som beskrivet i metodavsnittet alla studenter vid Uppsala 

universitet som använder Facebook och den urvalsgruppen har stått fast under hela arbetets 

gång. 

4.1.4 Urvalsteknik 

Den planerade urvalstekniken efterföljdes till stor del. Enkäten skickades ut via Facebook till 

två olika grupper. Den ena är Uppsala systemvetarföreningens grupp där många av de 

studenter som läser systemvetenskap i Uppsala är medlemmar. Den andra gruppen var vår 

klassgrupp där många av studenterna som läser tredje året i systemvetenskap går. Utöver 

dessa grupper skickade vi även enkäten via Facebook till vänner som vi vet studerar på 

Uppsala universitet. 

4.1.5 Svarsfrekvens 

Eftersom vi inte skickade ut enkäten till enskilda personer utan till grupper på Facebook så 

kommer den uträknade svarsfrekvensen inte vara helt exakt men den ger en uppskattning. 

Gruppen för Uppsala systemvetare hade 472 medlemmar när enkäten skickades ut, vår 

klassgrupp hade 103 medlemmar men av dessa tror vi att majoriteten också är medlemmar i 

Uppsala systemvetares grupp. Utöver dessa grupper skickades enkäten till ungefär 25 

personer. Det totala antalet personer som fått tillgång till enkäten uppskattar vi därför till 510 

personer. 

 

Vi fick in 108 svar vilket alltså ger en ungefärlig svarsfrekvens på 21 % (108/510). 

4.1.6 Urvalsmängd 

Av de totalt 108 svaren vi fick in blev det efter rensning 99 svar. Anledningen till att vi tog 

bort de nio svaren var att de inte hade svarat på större delen av frågorna eller att de inte 

studerade vid Uppsala universitet. Enkäten var tillgänglig för studenter att svara på mellan 

den 11e och 14e maj år 2013, det vill säga i tre dagar. För att skapa enkäten användes Google 

Form. Google Form är ett verktyg som gratis erbjuder att skapa enkäter online. 
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4.1.7 Dataanalys 

Nedan presenteras resultaten av enkäten och data som samlades in. 

 

Demografisk data 

Demografisk data som samlats in med hjälp av enkäten visar att de flesta svaren kom från 

personer i årskurs tre. Av de 99 personernas svar som utgjorde urvalsmängden gick 19,1% 

första året, 25,3% andra året, 53,5% tredje året och 1,01% fjärde året.  

 

Av de svar som kom in studerade 69 personer systemvetenskap på Uppsala universitet och de 

resterande 30 personerna var uppdelade på 16 olika utbildningar och kurser. Anledningen till 

att det var så många studenter från systemvetenskap beror på att enkäten skickades ut till två 

Facebook grupper med systemvetare. 

 

Frågan: Hur ofta när du har jobbat med grupparbeten på universitetsnivå har gruppen använt 

Facebook på något sätt? besvarades genom att välja ett alternativ på skalan väldigt sällan, 

sällan, ofta eller väldigt ofta. 62,6% svarade att de väldigt ofta använder Facebook i samband 

med grupparbeten, 29,3% svarade ofta, 6,1% svarade sällan och 2% svarade väldigt sällan. 

 

Demografisk data sammanfattas i figur 1 nedan. 
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Urvalsmängd, n = 99 

Årskurs Ett = 19,1% (19 st) 

Två = 25,3% (25 st) 

Tre = 53,5% (54 st) 

Fyra = 1,01% (1 st) 

Program/kurs Systemvetenskap = 69 

Ekonomi = 3 

Apotekare = 1 

Byggteknik = 1 

Samhällsvetare = 3 

System, teknik och samhälle = 9 

Handelsrätt = 1 

Industriell ekonomi = 1 

Företagsetik = 1 

Beteendevetenskap = 2 

Lärare = 1 

Samhällsplaneringsprogrammet 

= 2 

Maskinteknik = 1 

Biomedicin = 1 

Statsvetenskap = 1 

Datateknik = 1 

Molekylär bioteknik = 1 

Hur ofta när du har jobbat med grupparbeten på 

universitetsnivå har gruppen använt Facebook på något 

sätt? 

Väldigt ofta = 62,6% (62 st) 

Ofta = 29,3% (29 st) 

Sällan = 6,1% (6 st) 

Väldigt sällan = 2% (2 st) 

Fig 1. Demografisk data från enkäten 
 

Data baserat på teorin 

I detta avsnitt som följer kommer en sammanställning av de svar från enkätfrågor som har 

berört teoridelen. Alla frågor som kommer att presenteras har respondenten kunnat svara på 

en skala mellan ett och fem. Där ett representerar håller inte med och fem representerar håller 

med. Alla diagram är baserade på de 99 respondenternas svar. 

 

Diagram  

I de kommande diagrammen visas medelvärdet för de frågor som besvaras med Likert skalor 

inom en kategori för varje årskurs samt medelvärdet för alla årskurser för samma fråga. Man 

kan även se hur medelvärdet för hela kategorin är för varje årskurs och hela urvalet. 

Medelvärdet för varje kategori inom systemvetenskap jämfört med de övriga utbildningarna 

finns också att se. Upplägget för diagrammen är grupperade stapeldiagram för att lätt kunna 

jämföra varje årskurs med varandra eller mot hela urvalet och för att kunna jämföra olika 

frågor. 
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Kommunikation 

I figur 2 här nedanför visas medelvärdet för de tre Likert skalfrågor som finns under kategorin 

kommunikation.  

 

Frågorna löd på följande vis:  

Fråga 1 - Kommunikationen inom gruppen skedde främst genom Facebook.  

Fråga 2 - Facebook är ett bra verktyg för att överföra information. (Jag är säker 

på informationen jag har skickat kommer fram). 

Fråga 3 - Facebook underlättar för samarbete och koordination inom gruppen. 

 

För fråga ett har årskurs ett svarat 3,79, årskurs två har svarat 4,04 och årskurs tre 3,74. 

Medelvärdet för allas svar för fråga ett under kommunikation är 3,66.   

 

För fråga två har årskurs ett svarat 4,32, årskurs två har svarat 4,48 och årskurs tre 4,07. 

Medelvärdet för allas svar för fråga två under kommunikation är 4,04. 

 

För fråga tre har årskurs ett svarat 4,42, årskurs två har svarat 4,52 och årskurs tre 4,26. 

Medelvärdet för allas svar för fråga tre under kommunikation är 4,18. 

 
Fig 2. Medelvärdet för kommunikationsfrågorna inom varje årskurs och för hela urvalet. 
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Samarbete 

I figur 3 här nedanför visas medelvärdet för de sex Likert skalfrågor som finns under 

kategorin samarbete.  

 

Frågorna löd på följande vis:  

Fråga 1 - Facebook används i gruppen för att samarbeta med att lösa arbetsuppgifter. 

Fråga 2 - Facebook används ofta för att utföra kreativa uppgifter (ta fram idéer, planering). 

Fråga 3 - Facebook används ofta för att utföra problemlösande uppgifter (ta beslut). 

Fråga 4 - Facebook används ofta för att utföra konfliktlösande uppgifter (inom gruppen). 

Fråga 5 - Facebook används ofta för utförande av arbetsuppgifter som planerats. 

Fråga 6 - Jag tycker att Facebook hjälper gruppmedlemmar att arbeta tillsammans med 

samma uppgift. 

 

För fråga ett har årskurs ett svarat 2,84, årskurs två har svarat 2,64 och årskurs tre 2,37. 

Medelvärdet för allas svar för fråga ett under samarbete är 2,52.   

 

För fråga två har årskurs ett svarat 2,47, årskurs två har svarat 2,52 och årskurs tre 2,78. 

Medelvärdet för allas svar för fråga två under samarbete är 2,64. 

 

För fråga tre har årskurs ett svarat 2,58, årskurs två har svarat 2,8 och årskurs tre 2,7. 

Medelvärdet för allas svar för fråga tre under samarbete är 2,69. 

 

För fråga fyra har årskurs ett svarat 2,0, årskurs två har svarat 2,04 och årskurs tre 1,98. 

Medelvärdet för allas svar för fråga fyra under samarbete är 1,99. 

 

För fråga fem har årskurs ett svarat 2,59, årskurs två har svarat 2,28 och årskurs tre 2,06. 

Medelvärdet för allas svar för fråga fem under samarbete är 2,21. 

 

För fråga sex har årskurs ett svarat 3,37, årskurs två har svarat 2,8 och årskurs tre 2,83. 

Medelvärdet för allas svar för fråga sex under samarbete är 2,93. 
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Fig 3. Medelvärdet för samarbetsfrågorna inom varje årskurs och för hela urvalet. 
 

Koordination 

I figur 4 här nedanför visas medelvärdet för de tre Likert skalfrågor som finns under kategorin 

koordination.  

 

Frågorna löd på följande vis:  

Fråga 1 - Arbetsfördelningen i gruppen bestäms med hjälp av Facebook. 

Fråga 2 - Användandet av Facebook hjälper mig att hålla reda på vad de andra 

gruppmedlemmarna jobbar med. 

Fråga 3 - Användandet av Facebook hjälper mig att hålla reda på vad jag själv ska arbeta med. 

Fråga 4 - Facebook hjälper mig att hålla reda på när och var gruppen ska träffas. 

 

För fråga ett har årskurs ett svarat 2,37, årskurs två har svarat 2,48 och årskurs tre 2,63. 

Medelvärdet för allas svar för fråga ett under koordination är 2,53.   

 

För fråga två har årskurs ett svarat 3,05, årskurs två har svarat 2,76 och årskurs tre 2,91. 

Medelvärdet för allas svar för fråga två under koordination är 2,92. 

 

För fråga tre har årskurs ett svarat 3,0, årskurs två har svarat 2,36 och årskurs tre 2,74. 

Medelvärdet för allas svar för fråga tre under koordination är 2,68. 

 

 

För fråga tre har årskurs ett svarat 4,32, årskurs två har svarat 4,68 och årskurs tre 4,43. 

Medelvärdet för allas svar för fråga fyra under koordination är 4,34. 
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Fig 4. Medelvärdet för koordinationsfrågorna inom varje årskurs och för hela urvalet. 
 

Grupprestanda 

I figur 5 här nedanför visas medelvärdet för de sju Likert skalfrågor som finns under 

kategorin grupprestanda.  

 

Frågorna löd på följande vis:  

Fråga 1 - Facebook leder till att beslut tas snabbare inom gruppen. 

Fråga 2 - Facebook leder till större deltagande bland gruppmedlemmarna. 

Fråga 3 - Kommunikationen inom gruppen är mer effektiv med hjälp av Facebook än utan. 

Fråga 4 - Användandet av Facebook leder till att kommunikationen inom gruppen blir mer 

uppgiftsorienterad. 

Fråga 5 - Resultatet/slutprodukten av grupparbetet blir bättre när gruppen har använt 

Facebook. 

Fråga 6 - Användandet av Facebook gör att medlemmarna i gruppen uppskattar (är nöjda) 

med gruppen som helhet. 

Fråga 7 - Jag anser att Facebook är ett bra hjälpmedel i grupparbeten. 

 

För fråga ett har årskurs ett svarat 3,63, årskurs två har svarat 3,36 och årskurs tre 3,06. 

Medelvärdet för allas svar för fråga ett under grupprestanda är 3,23.   

 

För fråga två har årskurs ett svarat 3,11, årskurs två har svarat 3,16 och årskurs tre 3,13. 

Medelvärdet för allas svar för fråga två under grupprestanda är 3,13. 

 

För fråga tre har årskurs ett svarat 4,32, årskurs två har svarat 4,28 och årskurs tre 4,06. 

Medelvärdet för allas svar för fråga tre under grupprestanda är 4,16. 

 

För fråga fyra har årskurs ett svarat 3,05, årskurs två har svarat 3,28 och årskurs tre 2,94. 

Medelvärdet för allas svar för fråga fyra under grupprestanda är 2,89. 
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För fråga fem har årskurs ett svarat 2,89, årskurs två har svarat 3,04 och årskurs tre 2,61. 

Medelvärdet för allas svar för fråga fem under grupprestanda är 2,77. 

 

För fråga sex har årskurs ett svarat 3,37, årskurs två har svarat 2,8 och årskurs tre 2,76. 

Medelvärdet för allas svar för fråga sex under grupprestanda är 2,87. 

 

För fråga sju har årskurs ett svarat 4,32, årskurs två har svarat 4,48 och årskurs tre 4,17. 

Medelvärdet för allas svar för fråga sju under grupprestanda är 4,27. 

 

 
Fig 5. Medelvärdet för grupprestandafrågorna inom varje årskurs och för hela urvalet. 
 

Kategorier 

Vi sammanställde medelvärdena för varje kategori genom att räkna ut medelvärdet för alla 

frågor inom samma kategori. Resultatet visas övergripande i figur 6 nedan.  

 

För kommunikationskategorin har årskurs ett svarat 4,18, årskurs två har svarat 4,35 och 

årskurs tre 4,02. Medelvärdet för allas svar för kommunikation är 3,96. 

 

För samarbetskategorin har årskurs ett svarat 2,64, årskurs två har svarat 2,51 och årskurs tre 

2,45. Medelvärdet för allas svar för samarbete är 2,49. 

 

För koordinationskategorin har årskurs ett svarat 3,18, årskurs två har svarat 3,07 och årskurs 

tre 3,18. Medelvärdet för allas svar för koordination är 3,11. 

 

För grupprestandakategorin har årskurs ett svarat 3,53, årskurs två har svarat 3,49 och årskurs 

tre 3,25. Medelvärdet för allas svar för grupprestanda är 3,33. 
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Fig 6. Medelvärdet för varje kategori inom varje årskurs och hela urvalet. 
 

Baserat på utbildning 

Vi har räknat ut medelvärdet för varje kategori för alla systemvetare tillsammans och för alla 

de övriga utbildningarna tillsammans. Som innan har detta gjorts genom att räkna ut 

medelvärdet på alla frågor inom samma kategori. Nedan i figur 7 presenteras värdena. 

 

För kommunikationskategorin har personerna som läser systemvetenskap svarat 3,92 och de 

övriga utbildningarna har svarat 4,18. 

 

För samarbetskategorin har personerna som läser systemvetenskap svarat 2.40 och de övriga 

utbildningarna har svarat 2.49. 

 

För koordinationskategorin har personerna som läser systemvetenskap svarat 2,94 och de 

övriga utbildningarna har svarat 3,30. 

 

För grupprestandakategorin har personerna som läser systemvetenskap svarat 3,10 och de 

övriga utbildningarna har svarat 3,61. 
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Fig 7. Medelvärdet för varje kategori inom systemvetenskap och de övriga utbildningarna. 
 

Baserat på Facebookanvändning 

En krosstabulering gjordes där urvalsmängden delades upp i grupper beroende på vad de 

svarat på frågan: 

Hur ofta när du har jobbat med grupparbeten på universitetsnivå har gruppen använt 

Facebook på något sätt (till exempel för att bestämma tid och plats för möten)? 

 

För varje grupp räknades medelvärdet för varje kategori ut och resultatet presenteras nedan 

och i figur 8. 

 

Personer som svarade Väldigt ofta hade följande medelvärden: Kommunikation = 4,37, 

Samarbete = 2,66, Koordination = 3,31 och Grupprestanda = 3,58. 

 

Personer som svarade Ofta hade följande medelvärden: Kommunikation = 3,92, Samarbete = 

2,4, Koordination = 3,21 och Grupprestanda = 3.29. 

 
Personer som svarade Sällan hade följande medelvärden: Kommunikation = 2,89, Samarbete = 

1,58, Koordination = 1,63 och Grupprestanda = 1,86 
 
Personer som svarade Väldigt sällan hade följande medelvärden: Kommunikation = 1,83, 

Samarbete = 1,08, Koordination = 1,13 och Grupprestanda = 1,14. 
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Urvalsmängd, n = 99 

 

 

Kommunikation Samarbete Koordination Grupprestanda 

Väldigt ofta (62st) 4,37 2,66 3,31 3,58 

Ofta 
(29st) 

3,92 2,40 3,21 3,29 

Sällan 
(6st) 

2,89 1,58 1,63 1,86 

Väldigt sällan 
(2st) 

1,83 1,08 1,13 1,14 
 

 

Figur 8. Medelvärdet för de olika kategorierna beroende på användandet av Facebook. 

 

Standardavvikelse 

Standardavvikelsen räknades ut för hur hela urvalsmängden hade svarat och nedan 

presenteras de två högsta och lägsta värdena. 

 

Det högsta värdet var 1,30 och det hörde till påståendet: Facebook används ofta för att utföra 

kreativa uppgifter (ta fram idéer, planering). 

 

Det nästa högsta värdet var 1,29 och hörde till påståendet: Användandet av Facebook hjälper 

mig att hålla reda på vad jag själv ska arbeta med. 

 

Det lägsta värdet var 0,86 och det hörde till påståendet: Facebook underlättar för samarbete 

och koordination inom gruppen. 

 

Det näst lägsta värdet var 0,92 och det hörde till påståendet: Facebook är ett bra verktyg för 

att överföra information. 
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5. Analys 

Detta kapitel analyserar data som presenterats i resultatkapitlet ovan och varje kategori i 

enkäten (demografi, kommunikation, samarbete, koordination och grupprestanda) presenteras 

under en egen kategori. 

5.1 Demografi 

Resultatet från de demografiska frågorna visar väldigt tydligt att de flesta studenter som 

svarade på enkäten använder Facebook ofta eller väldigt ofta när de jobbar med grupparbeten 

på universitet. Med tanke på hur många som uppger att de använder Facebook ofta bör också 

studenterna uppfatta Facebook som ett bra verktyg i samband med grupparbeten. 

5.2 Kommunikation 

Vår hypotes var att studenternas uppfattning skulle vara att kommunikationen inom gruppen 

stöds till en väldigt stor del och eftersom Andriessen (2003) beskriver kommunikationen som 

grundstenen för alla grupprocesser så är det viktigt att studenterna upplever att 

kommunikationen stöds för att Facebook ska kunna uppskattas som ett grupprogram. Data 

som presenteras i figur 2 tyder på att studenter också anser att kommunikationen stödjs av 

Facebook. 

 

Figur 6 stödjer vår hypotes om att kommunikationen till stor del stödjs av Facebook. Eftersom 

medelvärdet för kommunikationskategorin är 4,11.  

5.3 Samarbete 

Enligt vår hypotes trodde vi att samarbete skulle vara den grupprocess som stöds till minst del 

av Facebook. Det framgår från presenterad data att det är överlag låga medelvärden på 

frågorna angående samarbete som man kan se i figur 3. Av de fyra typerna av arbetsuppgifter: 

kreativa arbetsuppgifter, problemlösande och beslutstagande arbetsuppgifter, konfliktlösande 

arbetsuppgifter och utförande av arbetsuppgifter, som utgör samarbete enligt Andriessen 

(2003) visar insamlad data att de två första arbetsuppgifterna stöds lite mer än de två senare 

men som sagt är det låga värden överlag på frågorna kring samarbete.  

 

Även figur 6 visar att hypotesen, om att Facebook stödjer till minst del samarbete, stämmer. 

Då medelvärdet för samarbeteskategorin är 2,48. 

5.4 Koordination 

Vi trodde enligt vår hypotes att studenterna skulle uppfatta att koordination stöds till ganska 

stor del av Facebook. Som Kock (2008) beskriver så behöver såväl arbetsuppgifter som 

personer och resurser koordineras inom en grupp. Studenterna ger dock överlag väldigt låga 

värden på hur stor del av koordinationen av arbetsuppgifter som utförs med hjälp av 

Facebook vilket kan se i bilaga 2. Däremot visar samma figur att koordinationen av 

medlemmarna i gruppen stöds och utförs till väldigt stor del med hjälp av Facebook. 
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I figur 6 kan man se att koordinationens medelvärde är 3,12 vilket är högre än samarbetets 

medelvärde men lägre än kommunikationens medelvärde. Hypotesen om koordinationen 

stödjs alltså av figur 6. 

5.5 Grupprestanda 

När Pinsonneault och Kraemer (1990) utvärderar grupper utgår de från två stora delar. Den 

första är med fokus på grupprocesser och den andra är med fokus på resultatet. Man kan i 

figur 5 se att medelvärdena för påståendena med fokus på grupprocesserna (frågorna 1-4) är 

högre än medelvärdena för påstående med fokus på resultat (frågorna 5 och 6). Det kan tolkas 

som att studenterna uppfattar Facebook som ett bra hjälpmedel men att de är osäkra om det 

påverkar resultatet nämnvärt. 

 

Sista påståendet i grupprestandadelen, som lyder: Jag anser att Facebook är ett bra 

hjälpmedel i grupparbeten, var det en större del studenter som höll med om. Möjligtvis höll 

fler med i det påståendet eftersom det påståendet är mer öppet och kan tolkas friare.  

 

Studenterna verkar även tycka att det är så att kommunikationen är mer effektiv med hjälp av 

Facebook än utan, som man kan se i figur 5. Detta kan vara relaterat med påståendet “Jag 

anser att Facebook är ett bra hjälpmedel i grupparbeten.” som det skrivs om i stycket 

ovan.  Att det är så att Facebook är ett bra hjälpmedel i grupparbeten på grund av att 

kommunikationen blir mer effektiv med hjälp av Facebook än utan.  

5.6 Baserat på utbildning 

Medelvärdena för hur studenterna som läser systemvetenskap uppfattar de olika 

grupprocesserna stöds presenteras i figur 7. I den figuren visas också hur studenterna från de 

övriga utbildningarna uppfattar samma sak. Att värdena är såpass lika tolkar vi som att 

studenter uppfattar Facebook som ett stöd för grupparbeten på väldigt snarlika sätt oavsett 

vilken utbildning man går. Även medelvärdena över hur de olika årskurserna uppfattar att 

grupprocesserna stöds är väldigt lika vilket också det tolkas av oss som att alla studenter 

uppfattar Facebook som ett stöd för grupparbeten på samma sätt. 

5.7 Baserat på Facebookanvändning 

Utifrån figur 8 kan man konstatera att medelvärdet för varje kategori skiljer sig beroende på 

hur ofta studenten använder Facebook. Man ser ett väldigt tydligt samband mellan 

Facebookanvändande och hur de olika grupprocesserna värderas. De som har svarat att de 

använder Facebook Väldigt ofta får generellt högre medelvärden på alla kategorier jämför 

med de som har svarat Väldigt sällan. Dock är antalet svar på alternativen Sällan och Väldigt 

sällan väldigt få och är kanske därför inte helt talande för hela målgrupperna. 
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5.8 Standardavvikelse 

Standardavvikelsen som presenteras i resultatdelen visar att värdena för alla frågor sprider sig 

mellan 0,86 och 1,3. Man kan också se att de två lägsta värdena hörde till två frågor påstående 

från kommunikationskategorin. De två högsta värdena hörde till samarbetskategorin och 

koordinationskategorin. Detta tyder på att studenterna svarar mer likt varandra på påståendena 

kring kommunikation och att svaren skiljer sig lite mer för samarbete och koordination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

6. Slutsats & reflektion 

Detta kapitel inleds med ett försök att besvara de frågor som presenterades i det första kapitlet 

med hjälp av resultat- och analyskapitlen. Därefter diskuteras hypotesen och huruvida 

insamlad data bevisar eller motbevisar hypotesen. Sedan presenteras en reflektion kring 

trovärdigheten av uppsatsen och vad som hade kunnat göras annorlunda.  

6.1 Slutsats 

Nedan besvarar vi först forskningsfrågorna och därefter diskuterar vi huruvida vår hypotes 

stämde eller inte. 

6.1.1 Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som togs upp i inledningen och som undersökningen har utgått ifrån var: 

 

Till vilken grad uppfattar studenter som använder Facebook och som studerar vid Uppsala 

universitet att de olika grupprocesserna kommunikation, samarbete och koordination stöds av 

Facebook i grupparbeten? 

 

Hur uppfattar studenter som använder Facebook och som studerar vid Uppsala universitet att 

Facebookanvändandet påverkar grupprestandan i grupparbeten på universitetet? 

 

Av resultatet och analysen framgår det att de flesta studenterna som deltagit i undersökningen 

ofta använder Facebook som ett hjälpmedel i samband med grupparbeten. Som det beskrivs i 

teorin så är grupprogram ett verktyg som stödjer grupprocesserna kommunikation, samarbete 

och koordination. Vår undersökning och analys visar att studenterna anser att Facebook är ett 

bra hjälpmedel i grupparbeten men när vi undersökte till vilken grad studenterna ansåg att de 

olika grupprocesserna stöddes så fick kommunikation ett högt värde, samarbete ett lågt värde 

och koordinationen fick ett medelvärde. Det kan antingen betyda att studenterna anser att stöd 

för kommunikation är den viktigaste delen i ett hjälpmedel för grupparbeten och att samarbete 

och koordination inte är lika viktigt eller att de inte reflekterar över att ett hjälpmedel för 

grupper bör stödja de tre grupprocesserna som denna undersökning bygger på. 

 

Den andra forskningsfrågan handlar om hur studenterna anser att gruppen och arbetet de utför 

påverkas av att Facebook används som ett hjälpmedel i samband med grupparbeten. På de 

påstående som berör slutresultatet och påverkan på gruppen visade resultatet och analysen att 

medelvärdena av vad studenterna hade svarat låg kring mitten av skalan vilket kan tolkas som 

att studenterna anser att användandet av Facebook varken leder till en förbättring eller en 

försämring för gruppen och det arbete som utförs. 

 



31 

 

 

 

6.1.2 Hypotes 

Utöver forskningsfrågorna hade vi en hypotes angående till vilken grad studenter uppfattar att 

de olika grupprocesserna stöds, den löd: 

Studenternas uppfattning om hur mycket de olika grupprocesserna stöds skiljer mellan de 

olika processerna. Vi tror att deras uppfattning är att kommunikationen stöds till väldigt stor 

del, att samarbetet inom gruppen stöds väldigt lite och att koordinationen inom gruppen stöds 

till ganska stor del. Som slutsats för hypotesen kan man säga, med analysen och resultatet 

som stöd, att hypotesen stämmer. Kommunikationen i grupparbeten stödjs till stor del av 

Facebook, koordination stödjs av Facebook till viss del och samarbete stödjs inte mycket alls 

av Facebook. Men ändå tycker studenterna att Facebook är ett bra hjälpmedel i grupparbeten, 

vilket möjligtvis grundar sig i att de uppfattar kommunikationen som den viktigaste delen i ett 

grupprogram. Men det kan vara så att om de andra grupprocesserna skulle stödjas ännu mer så 

skulle Facebook anses vara ett ännu bättre hjälpmedel i grupparbeten än vad det är idag.  

 

När standardavvikelsen räknades ut och analyserades kunde vi se att de lägsta värdena hörde 

till påstående ur kommunikationskategorin vilket var den kategori vi enligt vår hypotes trodde 

skulle få högst betyg. Att dessa påståenden hade låga värden för standardavvikelse tyder på 

att studenterna är ganska eniga om de höga medelvärdena på kommunikationskategorin vilket 

i sin tur stödjer vår hypotes. De högsta värdena för standardavvikelse hörde till en fråga ur 

samarbetskategorin och en ur koordinationskategorin, de två kategorier vi enligt hypotesen 

tror skulle ha fått lägre medelvärde än kommunikationskategorin. Det tyder på att det är lite 

större meningsskiljaktigheter över dessa kategorier vilket innebär att hypotesen angående 

dessa kategorier inte styrks lika mycket som för kommunikationskategorin. 

6.2 Reflektion 

Urvalsgruppen var som resultatavsnittet presenterade alla studenter vid Uppsala universitet 

som använder Facebook. Eftersom att urvalsmängden främst består av personer som studerar 

systemvetenskap vid Uppsala universitet kan det reflekteras över huruvida urvalsmängden 

representerar hela urvalsgruppen. I resultat och analysdelen jämförs svar från hur studenter 

som läser systemvetenskap med de studenter som läser någon annan utbildning och eftersom 

svaren är såpass lika anser vi att urvalsmängden representerar urvalsgruppen på ett bra sätt.  

 

Den urvalsteknik och det tillvägagångssätt vi valde för att sprida enkäten valdes för att kunna 

få in många svar under en kort period. Eftersom vi använde Facebook för att dela ut enkäten 

kan det ha lett till att de flesta studenterna som svarade ofta använder Facebook. Det hade 

varit bra om enkäten även delats ut via ett annat medium för att eventuellt få in fler svar från 

personer som sällan använder Facebook. Om vi hade fått in svar från fler personer som sällan 

använder Facebook så hade det kunnat påverka resultatet av undersökningen. En annan 

anledning till att vi valde att dela ut enkäten via Facebook är för att svar från studenter som 

inte använder Facebook inte är intressanta för frågeställningen.  

 

Som resultatavsnittet beskrev validerades inte enkätfrågorna vilket sänker undersökningens 

trovärdighet och validitet en del. Eftersom vi själva har använt Facebook i samband med 

grupparbeten så kan våra åsikter och värderingar ha påverkat hur vi utformade enkäten. Hade 
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vi lyckats hitta frågor som redan var validerade och använda så hade enkäten varit mer 

objektiv. Eftersom vi inte hade tid för att validera de frågor vi själva skrev så vet vi inte om 

respondenterna påverkas av hur enkätfrågorna var formulerade. Det kan också leda till att 

vissa frågor är otydliga och då svarar varje student utifrån ens egen tolkning, så som 

diskussionen i 5.5 menar. Däremot har undersökningen följt och utformats enligt den teori 

som beskrivs i metodavsnittet vilket styrker undersökningens trovärdighet. 
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Fortsättning bilaga 1. 

 
Bilaga 1. Enkäten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Bilaga 2 

 
Bilaga 2. Procentuellt hur hela urvalet har svarat på varje fråga för koordination. 

 

 


