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Abstract 

Digital platforms such as social media platforms have revolutionized the way we interact and 
communicate with other people. Currently 77 % of the Swedish population use social media 
and this figure is expected to rise. Of these platforms, Facebook is perhaps the most widely 
distributed social media available and currently hosts almost two billion daily users across the 
globe. 

 
In this study, the focus is on students and the impact that Facebook has on their studies.  
Impact on schoolwork refers to the effects that manifest as a result of social media platform 
usage, in this case meaning whether frequency of Facebook usage affects the students’ ability 
to concentrate on their studies. Although there are many advantages of using social media in 
general, there is a knowledge gap on the overall impact on studies among student populations. 
This study helps to analyse the use of social media in relation to students learning activities in 
the specific case of Facebook. 

 
In order to achieve the goal of this study, a quantitative method has been used, namely online 
questionnaires as a tool for data collection. The questionnaire was distributed through social 
media groups specifically targeting students at the University of Borås. The survey has further 
been shared to other fellow students on behalf of the authors in order to recruit the desired 
sample for the study. Using social media groups for distribution of the questionnaire was ideal 
due to the fact that the study only investigates Facebook users. In total, 147 complete 
responses were collected from the questionnaire. 

 
The study does not give a definitive answer to whether Facebook is a tool or a distraction 
when it comes to schoolwork. Instead, analysing the questionnaire suggests that there are two 
different types of impact that can affect students when using Facebook alongside their 
schoolwork. These are impact on student behaviour, such as not being aware of how long it 
takes to resume schoolwork after a break, and impact as a result of specific Facebook 
functionality, meaning certain functions increase the risk of distracting users from their 
schoolwork. Further, this study identified certain measures that students take in order to 
minimize the negative impact of Facebook usage on their schoolwork, such as setting their 
phones to vibrate only. The implications of this study will provide a basis for further research 
within the area of social media platforms and social media service providers. 
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Sammanfattning 
 
Digitala plattformar som sociala medier har revolutionerat sättet vi interagerar och 
kommunicerar med andra människor. 77 % av den svenska befolkningen använder sig av 
sociala medier och denna siffra kommer bara att fortsätta stiga. Av dessa plattformar är det 
kanske mest spridda och populära sociala nätverket Facebook, som är värd för nästan 2 
miljarder dagliga användare världen över. 

 
I denna studie ligger fokus på studenter och den påverkan som Facebook har på deras 
skolarbete. Med påverkan på skolarbetet menas de effekter som användandet av den sociala 
plattformen ger upphov till. I detta fall innebär det huruvida användandet av Facebook bland 
studenter påverkar koncentrationen på deras skolarbete. Även om det finns flera allmänna 
fördelar av att använda sig av sociala medier finns det ett kunskapsgap gällande deras 
övergripande påverkan på studentpopulationen. Studien bidrar till att analysera användandet 
av sociala medier i relation till inlärning, genom att specifikt analysera Facebook, och den 
påverkan som Facebook kan ha på inlärningsaktiviteter. 

 
För att kunna besvara forskningsfrågan har en kvantitativ metod använts. En webbaserad 
enkätundersökning med stängda frågor valdes som verktyg för datainsamling. Enkäten 
distribuerades via sociala medier till grupper där majoriteten av medlemmarna var studenter, 
specifikt riktade mot studenter vid Högskolan i Borås. Enkäten har på uppmaning av 
författarna vidare delats av dessa medlemmar till andra studenter. Att använda sig av sociala 
medier för att sprida enkäten var optimalt då undersökningen enbart riktar sig in mot 
användare av Facebook. Totalt har 147 svar har samlats in från enkätundersökningen. 

 
För att svara på om Facebook fungerar som antingen ett hjälpmedel eller ett störningsmoment 
i samband med skolarbete behövs vidare forskning. En analysering av enkätundersökning gav 
upphov till indikatorer som visar på att den påverkan som Facebook kan ha på studenter i 
samband med egenstudier kommer i två olika former. Påverkan som rör användares beteende, 
exempelvis att studenterna inte är medvetna hur lång tid det tar att återgå till skolarbetet efter 
ett oplanerat avbrott, och påverkan vilket uppstår som ett resultat av specifik funktionalitet i 
Facebook. Detta kan vara att vissa funktioner har större chans att distrahera användarna från 
skolarbetet. Undersökningen identifierade även vilka åtgärder studenter tar för att undvika att 
bli negativt påverkade av Facebook under skolarbete. Implikationerna från studiens resultat 
skapar en grund för nya studier som berör sociala medier. Resultatet kan vidare användas i 
förbättringssyfte för vidare forskning inom digitala plattformar. 

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: digitala plattformar, sociala medier, Facebook, studenter, avbrott, påverkan 
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Förord 
Jag vill först och främst tacka alla respondenter som tog sig tiden att besvara enkäten. Utan er 
hjälp så hade detta inte varit möjligt att genomföra. Stort tack vill jag även ge till mina vänner 
och klasskamrater, som bidragit med både hjälp och skratt. Till min familj, som funnits som 
stöd för mig när det har varit motgångar. Sist av allt vill jag tacka Gideon Mbiydzenyuy för 
stödet och vägledningen som han har givit. 
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1 Inledning 
 
Ordet plattform varierar beroende på vilket sammanhang som det används i. Oavsett i vilken 
situation som plattformar benämns i strävar alla efter liknande mål. Detta kan exempelvis vara 
reducering av risker, komplexitet och transaktionskostnader (Saarikko 2016). Den utveckling 
som har skett inom internet och digitalisering har lett till uppkomsten av begreppet digitala 
plattformar. Digitala plattformar är en samlingsterm för plattformar som bland annat 
kännetecknas av en teknikbaserad affärsmodell och möjliggör öppen interaktion mellan olika 
aktörer (Castellani 2016). 

 
En kategori av digital plattformar som många använder idag är sociala medier. Social medier 
är virtuella samhällen som existerar på internet där människor kan kommunicera med  
varandra (Cheung, Chiu & Lee 2010). Ett exempel på ett socialt medium är Facebook. Enligt 
Cheung, Chiu & Lee (2010) är Facebook det mest populära sociala mediet. Med nästan 2 
miljarder dagliga användare har Facebook lyckats bli en otroligt populär plattform för att 
interagera och socialisera med vänner, familj och arbete (Statistia 2017). I Sverige har denna 
trend vuxit på senare år. En stor mängd svenskar använder dagligen Facebook och mediet har 
sett en statistik ökning bland den svenska befolkningen från 37 % användning år 2011 till 52 
% användning år 2016 (Davidsson & Findahl 2016). 

 
Sedan dess att Facebook introducerades som en plattform för universitetsstudenter på Harvard 
University år 2004 har mediet blivit en viktig del i hur människor väljer att kommunicera med 
varandra. Det går idag knappt att finna studenter vid högskolor och universitet som inte 
använder sig av tjänsten, eftersom den har en så pass stor spridning (Junco 2011). Andra 
populära exempel på liknande plattformar är MySpace, Lunarstorm, YouTube, Twitter och 
MSN (Boyd & Ellison 2007). Enligt Lin & Lu (2011) är dessa medier den nya metoden för att 
kommunicera och dela information mellan olika individer och grupper, i dagens 
informationssamhälle. 

 
I samband med framväxten av internet har utvecklingen av sociala medier fått mycket 
uppmärksamhet bland forskare (Boyd & Ellison 2007). Forskning har bedrivits för att 
definiera affärsnyttan med sociala medier och möjligheten till effektivisering av 
arbetsprocesser via IT har lockat fram många intressenter. Ju fler människor som gör sig 
tillgängliga på sociala medier, desto fler verksamheter är det som inser hur viktigt det är att 
finnas på dessa plattformar. 

 
Enligt Boyd & Ellison (2007) kan sociala medier ses som en plats där individer kan skapa sig 
en användarprofil inom nätverket, kunna skapa en kontaktlista med sina vänner och ha 
möjligheten till att besöka andra individers profiler. En fördel som sociala nätverk har är att  
de hjälper en användare att bibehålla och stärka kontakten med deras redan  existerande 
vänner, om dem också är användare av samma nätverk. En grupp som är väldigt stor inom 
sociala medier är högskole- och universitetsstudenter (Junco 2011). Sociala medier ger 
högskole- och universitetsstudenter möjligheten till att interagera med andra studenter för att 
exempelvis diskutera skolarbete. 
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Tidigare forskning 
Kirschner & Karpinski (2010) genomförde en studie som undersökte relationen mellan 
användandet av Facebook hos universitetsstudenter och deras betyg. Resultatet visade på att 
de studenter som inte använde sig av Facebook hade bättre betyg än de studenter som var 
medlemmar och använde sig av Facebo ok (Kirschner & Karpinski 2010). Det går dock inte 
att direkt säga att Facebook är skälet till att studenter har lägre betyg (Boogart 2006). Kolek & 
Saunders (2008) genomförde en liknande studie på studenter där ingen skillnad identifierades  
i betygen hos de studenter som använde sig av Facebook mot de som inte använde Facebook. 

 
Enligt Brooks (2015) har få studier genomförts med fokus på personligt användande av  
sociala medier och vilka negativa effekter som detta kan innebära för användaren. Brooks 
(2015) exemplifierar detta genom att peka på sociala medier som distraherande för 
användarna. Anslutningen till vänner och familj, menar han, skapar ett behov av att använda 
sociala medier oavsett om användarna befinner sig på arbetsplatsen eller om det sker på 
fritiden. 

 
Att undersöka om studenter själva uppfattar Facebook som en distraktion i samband med 
skolarbete kan vara användbart utifrån ett systemperspektiv vad gäller utformningen av 
tjänsten Facebook, menar Lin & Lu (2011). Detta för att föreslå eventuella förbättringar på 
tjänsten för leverantören. Mazer, Murphy, & Simonds (2007) menar ytterligare att det är 
viktigt att förstå hur studenter använder och hanterar sociala medier för lärare och lektorer för 
att på ett bättre sätt kunna kommunicera med högskole- och universitetsstudenter. 

 
Sedermera kan högskole- och universitetsstudenter finna det intressant att se på vad som får 
andra studenter att använda Facebook i samband med skolarbete och vilka dessa faktorer är. 
Sociala medier i sig är ett brett begrepp som omfattar flera olika plattformar. Mycket av den 
forskning som har bedrivits gällande relationen mellan sociala medier och studenter har 
fokuserat på akademisk prestation (Junco 2011). Vidare har den målgrupp som varit i fokus 
för tidigare forskning inom detta ämnesområde många gånger legat elever som går i 
grundskolan, menar Junco (2011). Vi anser således att det finns ett behov av att utforska 
interaktionen mellan Facebook och studenter. Detta både utifrån den potentiella inverkan 
mediet i sin helhet kan ha på högskole- och universitetsstudenter i samband med skolarbete 
samt hur olika funktioner i tjänsten påverkar inlärningen hos studenter. 

 
 

Problemdiskussion 
Nyhetsartiklar och forskning som har utförts av diverse utövare av sociala medier beskriver 
ofta hur distraherande och störande Facebook kan vara (Brooks 2015). Däremot har få studier 
tidigare undersökt de möjliga negativa aspekterna som kan uppstå vid användande av sociala 
medier. Selwyn (2009) stärker detta sentiment och menar att sociala medier som Facebook 
inte bör undersökas enbart i syfte att studera den potentiellt negativa påverkan som dessa kan 
ge upphov till, utan att det finns fördelar med dessa plattformar som bör undersökas. Sociala 
medier kan vara fördelaktiga gentemot studenter genom att exempelvis skapa möjligheter för 
att gå med i nya nätverk som samverkar för att stödja delning, kommunikation och inlärning 
av information (Selwyn 2009). 

 
Hart, Ridley, Taher, Sas & Dix (2008) menar att tidigare studier ofta har utforskat Facebook 
utifrån ett human computer interaction perspektiv. Detta innebär att plattformen utvärderas 
baserat  på  ett  antal  riktlinjer  för  user  experience  eller  användarupplevelser.  En  av  de 
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vanligaste principerna kan vara Nielsens 10 usability heuristics för hur designen av ett 
användargränssnitt bör utformas för den optimala användarupplevelsen (Nielsen 1995). 
Forskning som däremot berör användningserfarenhet eller uppmärksamheten i förhållande till 
skolarbete är det få studier som har undersökt och de menar att denna aspekt ofta bortses  
(Hart et al 2008). 

 
Populationen på Facebook ökar allt mer och högskole- och universitetsstudenter är en viktig 
del av denna ökning. Det finns tidigare studier gjorda som undersöker relationen mellan 
Facebook och erhållna betyg hos studenter (Brooks 2015; Junco 2011; Kirschner & Karpinski 
2010; Kolek & Saunders 2008). Vidare finns det studier som har undersökt Facebook baserat 
på användarupplevelsen. Utifrån dessa studier anser vi att det saknas studier som undersöker 
den potentiella påverkan som plattformen Facebook kan ha på studenter i samband med 
skolarbete. Brooks (2015) menar att sociala medier kommer att fortsätta växa i framtiden och 
ju mer tid som läggs på dessa digitala plattformar, desto viktigare är det att ha förståelse för 
vilka effekter plattformarna ger upphov till. 

 
 

Syfte och Frågeställning 
Målet med uppsatsen är att undersöka interaktionen med Facebook som högskole- och 
universitetsstudenter har och den potentiella påverkan plattformen kan ha på skolarbete. 
Således ska uppsatsen både undersöka användandet av existerande funktionalitet i Facebook 
och om Facebook fungerar som ett hjälpmedel eller störningsmoment under skolarbete. 
Behovet av denna studie grundar sig i bristen på tidigare genomförda studier inom detta 
område. Som tidigare nämnt finns det avsaknad av studier gjorda specifikt på högskole- och 
universitetsstudenter. 

 
Följande frågeställning har identifierats: 

 
Vilken påverkan ser studenter i att använda sociala medier för att kommunicera i samband 
med skolarbete? 

 
 

Avgränsning 
Facebook är ett globalt fenomen och har fått en oerhört stor spridning runt om i världen. Med 
detta i åtanke har en avgränsning gjorts gällande populationen för undersökningen. 
Populationen i fokus kommer att vara på högskole- och universitetsstudenter som använder 
sig av Facebook vid Högskolan i Borås. Det går att anta baserat på tidigare presenterad 
forskning att studenter är en stor del av den population som använder Facebook. Detta innebär 
att det kommer att vara svårt att hitta studenter som inte använder sig av plattformen, vilket är 
ett krav för denna studie. Högskole- och universitetsstudenter i populationen måste minst vara 
18 år gamla, men det finns ingen gräns för hur gamla de får vara efter det. Sedermera finns  
det ingen preferens vad det gäller könet på respondenterna. Studien kommer att ytterligare 
avgränsa sig från att undersöka relationen mellan användningen av Facebook och hur 
högskole- och universitetsstudenters betyg påverkas av detta, vilket har tydliggjorts i tidigare 
litteratur. 

 
I syftet benämns det att existerande funktionalitet inom Facebook kommer att undersökas i 
studien. De funktioner som kommer att undersökas är chattfunktionen, gruppchatter och 
statusuppdateringar. Valet av just dessa funktioner grundas i hur stor andel av den totala 
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populationen på Facebook som använder sig av funktionerna, vilket diskuteras vidare i  
kapitlet relaterad litteratur. Studien kommer att avgränsa sig till och enbart undersöka 
högskole- och universitetsstudenter som studerar vid ett lärosäte i Sverige. 

 
Termen skolarbete är en samlingsterm för ett flertal aktiviteter som högskole- och 
universitetsstudenter kan tänkas göra under den tid som de lägger på uppgifter som rör deras 
studier. Det kan exempelvis vara eget arbete i form av tentamensstudier, inläsning av 
kurslitteratur eller inlämningsuppgifter. Egenstudier och skolarbete är två termer som kommer 
att användas synonymt framöver. Användandet av termen skolarbete i kommande kapitlen 
kommer således att betyda eget skolarbete. Studien avgränsar sig från exempelvis 
klassrumsmiljöer. 

 
Målgrupp 

Studien kommer att vara relevant och intressant för akademiker inom IT-sektorn som 
undersöker sociala medier och den mänskliga interaktionen med dessa. Resultatet från 
undersökningen kommer kunna användas för vidare forskning inom digitala plattformar och 
dess funktion i samband med skolarbete. Sedermera kommer uppsatsen att vara fördelaktig  
för verksamheter och organisationer vill läsa sig in på området och identifiera användbar 
information i förbättringssyfte som exempelvis utvecklingsteamet hos Facebook. Detta för att 
skapa ett bättre informatikmedium för studenter. En annan målgrupp som studien kan vara 
intressant för är studenter vid högskolor och universitet. Detta för att ge dem en inblick i hur 
studenter interagerar med plattformen och den potentiella påverkan som mediet har på dem. 
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Disposition 
 
Inledningskapitlet har haft som mål att genom en undersökning av existerande litteratur ge 
läsaren en introduktion till sociala medier, Facebook och störningsmoment samt hur detta kan 
påverka skolarbetet hos studenter. Bristen av tidigare forskning som undersöker detta i 
befintlig teori har lett till formuleringen av en forskningsfråga. Kapitlet avslutas med att 
identifiera vilken målgrupp studier rikta sig in på, samt vilka avgränsningar som gjorts för 
arbetet. Inledningen följs därefter av ett teorikapitel som beror ämnesområdet  Facebook, 
vilket har undersökts genom nyckelord som Facebook, sociala medier och störningsmoment. 
Resten av kapitlet följer två perspektiv; användningen av Facebook och de funktioner inuti 
tjänsten som används av studenter. Bosch (2009) och Selwyns (2009) teorier om Facebook 
som ett användbart verktyg i samband med skolarbete ställs mot Brooks (2015) forskning om 
de negativa aspekterna av Facebook och Altman & Traftons (2004) modell av Interruption  
lag som visar på hur störningsmoment som sociala medier kan påverka studenter. 

 
Med hjälp av tidigare forskning har det sedan identifierats, utvecklats och tillämpats relevanta 
metoder för att besvara forskningsfrågan. Dessa metoder presenteras i metodkapitlet. Kapitlet 
börjar övergripande med att beskriva den induktiva forskningsdesignen och användandet av  
en kvantitativ enkätundersökning för insamling av empiri. Utformningen av studiens enkät 
och hur denna kopplas till tidigare forskning beskrivs i syfte att skapa tillförlitlighet för 
studien. Målet är här att tydliggöra hur studien anknyter sig till befintlig teori genom att 
återkoppla till och ta del av det som kommit fram i tidigare forskning. Därefter fokuserar 
kapitel på hur den insamlade empirin analyseras med hjälp av SPSS och vidare presenteras i 
resultatkapitlet i form av cirkel och stapeldiagram samt korstabeller. 

 
Tillämpningen av metodiken led till ett resultat som presenteras under resultatkapitlet. För att 
bygga rätt uppfattning av resultatet börjar kapitlet med att presentera demografisk information 
som åldern av respondenterna i studien. Inledningsvis beskriver kapitlet även 
enkätundersökningens tillämpning av metodiken genom att redovisa användandet av en 
Likertskala för majoriteten av frågorna. För att skapa en djupare förståelse för resultatet har 
studien använt sig av statistiska verktyg för att sammanfatta innehållet i enkätundersökningen. 
Både cirkel och stapeldiagram används med målet att sammanfatta resultatet och korstabeller 
används för att skapa förståelse för den påverkan som finns mellan identifierade variabler. 
Diskussionskapitlet används för att tolka det resultat som identifierats i enkäten. 
Huvudsakligen är detta kapitel till för att förstå kontexten av resultatet, vilket syftar på varför 
resultatet ser ut som det gör och sedan förklara informationen med hjälp av det som 
framkommit i tidigare forskning. 

 
Avslutningsvis återkopplar studien tillbaka till forskningsfrågan och här ifrågasätt det om 
studien har besvarat frågan. Kapitlet delas upp i moment där det undersöks om studien påvisar 
huruvida tidigare gjord forskning stämmer eller inte. Detta genom att presentera vilka 
funktioner som studenter föredrar i Facebook, om respondenterna anser Facebook vara 
störande i samband med skolarbete och hur de väljer att göra sig okontaktbara under studier. 
Vidare detaljeras en metodutvärdering där både för och nackdelar med studiens 
tillvägagångssätt skildras och huruvida valet av en kvantitativ enkätstudie var optimal eller 
inte. Sist görs en återkoppling tillbaka till studiens syfte gällande hur studien är relevant för 
informatikområdet och det kunskapsgap som låg till grund för undersökningen, samt hur 
vidare forskning djupare skulle kunna bygga på det som har presenterats i denna studie. Detta 
eftersom studien genomförs på en relativt övergripande nivå. 
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2 Relaterad litteratur 
 
Begreppet sociala medier och dess ursprung går att spåra tillbaka till 1979, när Tom Truscott 
och Jim Ellis skapade ett system som de kallade Usenet. Usenet var ett system som lät 
användare från hela världen skriva och publicera meddelanden som andra användare kunde 
läsa (Kaplan & Haenlein 2010). Ett annat tidigt socialt nätverk som Kaplan och Haenlein 
nämner är “Open Diary” som var en webbsida där personer som skrev dagböcker kunde 
samlas och dela med sig av sina inlägg. Termen webblogg användes för att beskriva dessa 
inlägg och kom senare att bli mer känt som termen blogg (Kaplan & Haenlein 2010). Sociala 
medier har kommit långt sedan tjänster som Usenet och Open Diary. Idag finns det en stor 
mängd sociala nätverk med olika utformningar, syften och funktioner som erbjuds för 
användarna. Däremot grundar sig alla dessa plattformar i en liknande struktur. 

 
 

Sociala nätverkssidor 
Sociala nätverkssidor (SNS) kan enligt Boyd & Ellison (2007) ses som webbaserade tjänster 
som låter användare skapa en profil på plattformen. Användaren kan sedan forma en lista med 
kontakter och vänner som de har en koppling till och har möjligheten att söka igenom andras 
listor inom plattformen. Hur en användare går tillväga för att genomföra detta varierar 
beroende vilken plattform som de använder, men Boyd & Ellison (2007) menar att detta är 
gemensamt kännetecknande för SNS. Funktioner utöver att skapa en profil och samla sina 
vänner som är kärnfunktioner för SNS är möjligheten att kommunicera genom inlägg, 
kommentarer eller direktmeddelanden. Andra funktioner är möjligheten att dela material som 
bilder eller video. 

 
Alla dessa funktioner som nämns ovan gör att det blir svårt att peka ut vart gränser går och  
när en tjänst kan ses som en social nätverkssida. I syfte att skapa enad förståelse om dessa 
medier förespråkar Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre (2011) sju byggstenar som 
grundläggande för de allra flesta former av social media. De sju byggstenarna är identitet, 
närvaro, rykte, konversationer, relationer, delning och grupper. De beskriver dessa byggstenar 
på följande vis: 

 
● Identitet - Hur användaren väljer att beskriva sin profil och vilken typ av information 

de väljer att göra tillgänglig för andra som exempelvis namn, ålder, kön och arbete. 
● Närvaro - Hur användaren exempelvis kan veta om deras vänner är tillgängliga och 

var de befinner sig. 
● Rykte - Hur användaren kan se sin position i förhållande till andra. Detta genom att 

mäta mängden följare, gilla-markeringar eller visningar ens profil eller material har. 
● Konversationer - Vilka medel en användare väljer sig av för att kommunicera med 

andra. Kommunikationen kan ske på olika sätt och i olika former. Det går både att ha 
en konversation mellan individer samt förmedla ett budskap till olika grupper i form  
av exempelvis korta meddelanden eller längre blogginlägg. 

● Relationer - Användarens kopplingar och relation till andra användare som leder dem 
till att välja att konversera med varandra eller att finnas med på varandras  
kontaktlistor. Relationen mellan användare kan variera beroende på vilken typ av 
information eller material som delas mellan dem. 

● Delning - Hur användare delar och tar emot innehåll mellan varandra. Innehåll som 
delas kan vara text, bilder, video eller länkar. 
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● Grupper - Möjligheten för användare att skapa eller delta i forum eller grupper. Dessa 
kan delas in två typer. Den första rör användarens kontakter alternativ vänner. Den 
andra är grupper som skapats av andra användare som kan vara öppen, stängda eller 
hemliga. Grupperna är till för att kunna samla användare med gemensamma intressen. 

 
Det framkommer att majoriteten av de sju byggstenarna av funktionalitet som Kietzmann et  
al. (2011) beskriver, har alla ett fokus på kommunikationen mellan användare av sociala 
nätverk och på vilket sätt de väljer att kommunicera med varandra. 

 

2.1.1 Facebook 
Tidigare i inledningskapitlet av studien beskrevs det sociala nätverket Facebook som det mest 
populära och mest använda plattformen med en användarbas på nästan 2 miljarder dagliga 
användare världen över (Statista 2017). Det går dock att debattera kring vad exakt sociala 
medier är och vilken typ av social media som Facebook är. Kaplan & Haenlein (2010) väljer 
att skilja på olika sociala medier genom att klassificera sociala medier in i olika kategorier 
som exempelvis collaborative projects och social networking sites. Collaborative projects 
handlar om insamling av data och på något sätt placera information på ett och samma ställe i 
databaser. För att exemplifiera är Wikipedia en sådan kategori av sociala medier. Många 
individer samlar här sin kunskap på samma plats vilket gör att det går att jämföra och kritisera 
informationen i databasen. 

 
Jämförelsevis tar Kaplan & Haenlein (2010) upp social networking sites som en annan 
kategori av sociala medier. Detta omfattar applikationer och plattformar som tillåter  
användare att interagera med varandra genom personliga profiler där information om 
användaren kan publiceras. Syftet med dessa applikationer är att kunna kontakta och 
interagera med vänner, kollegor och familj. Facebook är ett exempel på social networking 
sites, vilket framöver kommer att benämnas som ett socialt medium, eftersom plattformen ger 
möjligheten till att skapa en profil och kommunicera med människor. Det är således viktigt att 
vara tydlig på vad som menas när det begreppet sociala medier diskuteras, trots att Facebook 
tillhör kategorin sociala medier. 

 
Facebook innehåller alla de sju byggstenar som Keitzmann et al. (2011) tar upp som centrala 
delar för hur SNS är uppbyggda av. Facebook erbjuder en variation av verktyg för att passa de 
behov som en användare behöver (Acquisti & Gross 2006). På Facebook kan användare skapa 
en profil och kunna kommunicera med andra användare genom olika former, som till 
exempelvis statusuppdateringar, kommentarer eller direktmeddelanden. Användare får 
möjligheten att skapa eller gå med i grupper och dela material som bilder och videoklipp 
(Ellison, Lampe, Smock & Wohn 2011). 

 

2.1.2 Användning av Facebook 
Facebook ger sina användare möjligheten att interagera med varandra och detta görs genom 
olika typer av kommunikationstjänster. Exempelvis tillåter Facebook att användarna kan 
skicka direkta textmeddelanden till sina vänner med hjälp av deras chattfunktion. 65 % av 
svenska befolkningen använde sig av chattfunktionen under året 2016. Det är åldersgruppen 
16-25 som primärt använder sig chattfunktionen, 90 % av populationen använder sig av denna 
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tjänst. (Davidsson & Findahl 2016). Den åldersgruppen ligger i viss mån inom ramen för 
studenter vid högskolor och universitet. 

 
Lin & Lu (2011) har undersökt den globala spridningen av Facebook för att identifiera varför 
människor väljer att använda sig av Facebook. I deras studie genomfördes en 
enkätundersökning med 402 deltagare där 53 % av deltagarna var studenter. En av 
grundpelarna i studien var att se på mediets användbarhet. Respondenterna fick exempelvis ta 
ställning till om huruvida Facebook ökar effektiviteten vad gäller delandet av information och 
möjligheten till interaktion mellan användare. 82 % ansåg överlag att Facebook inte enbart 
ökar effektiviteten för delning av information men även att Facebook är en användbar tjänst 
som ger användarna möjligheten till att få mer kunskap Den interna reliabiliteten av 
enkätfrågorna låg mellan 0,82 och 0,91, vilket överstiger det värde som Bryman & Bell 
(2011) anser vara acceptabel. Den påvisade pålitlighet av frågorna i Lin & Lus (2011) 
enkätundersökning tillåter vidare undersökningar att använda sig av dessa frågor på andra 
populationer och sammanhang för att se om det finns skillnader mellan resultatet. 

 
Facebook kan användas av studenter i samband med skolarbete för att utbyta logistisk 
information, som exempelvis i vilka salar vissa kurser hålls, eller fakta om diverse 
skoluppgifter och dess krav. Enligt Selwyn (2009) hade ett sådant scenario för utbyte av 
information exempelvis kunnat vara att en högskole- och universitetsstudent frågar sina 
klasskamrater om vad gränsen för gränsen för att få godkänt på den senaste tentan var. En 
sådan aktivitet hade kunnat tolkas som trivial och oviktig för högskole- och 
universitetsstudenters skolgång. Däremot menar Selwyn (2009) att dessa aktiviteter är 
värdefulla och viktiga upplevelser av universitetslivet. Facebook agerar som en viktig sida för 
informell inlärning av studentkulturen, och hur det är att vara en student. 

 
Selwyns teori bekräftas delvis av Boschs (2009) studie av användandet av Facebook bland 
studenter vid University of Cape Town (UCT). Studenter som deltog i Boschs studie beskrev 
fördelar med att använda Facebook var att de kunde skapa och delta i grupper som blev ett 
akademiskt hjälpmedel för dem. En annan fördel som de beskrev var att de kunde få hjälp av 
andra studenter om de hade frågor som rörde deras kurser och dela med sig av anteckningar 
från föreläsningar med varandra (Bosch 2009). 

 
Selwyns teori bekräftas delvis av Boschs (2009) studie av användandet av Facebook bland 
studenter vid University of Cape Town (UCT). Studenter som deltog i Boschs studie beskrev 
fördelar med att använda Facebook var att de kunde skapa och delta i grupper som blev ett 
akademiskt hjälpmedel för dem. En annan fördel som de beskrev var att de kunde få hjälp av 
andra studenter om de hade frågor som rörde deras kurser och dela med sig av anteckningar 
från föreläsningar med varandra (Bosch 2009). 

 
Det framkom även från Boschs (2009) studie att studenter upplevde Facebook som ett bra 
verktyg att kunna ställa frågor till äldre studenter som de ofta inte hade möjlighet att träffa 
personligen. Detta beetendet och denna använding av Facebooks funktioner är ett exempel på 
hur de byggstenar som Keitzmann et al. (2011) har tagit fram fungerar rent praktiskt för 
studenter vid UCTs användning av sociala nätverk. Möjligheten att kunna kommunicera och 
dela skolmaterial med varandra genom grupper eller direkta meddelanden ses som en av de 
största fördelarna med Facebook (Bosh 2009). 
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Funktionalitet - Grupper och kommunikation 
Ett av de sju grundläggande byggstenarna för sociala medier som Kietzmann et al. (2011) 
nämner är grupper, som är till för att samla användare med gemensamma intressen. På 
Facebook fungerar grupper som ett forum för att samla olika individer där information kan 
delas till alla deltagande parter. Park, Kee & Valenzuela (2009) menar det finns olika 
anledningar till användare går med i dessa grupper och en anledning är information. 
Användare som går med i en grupp för information gör så med avsikten att hålla sig 
uppdaterad om ett eller flera ämnen, vare sig det är företag, produkter eller tjänster. Det kan 
ytterligare vara att användare går med i grupper för att ta del av information som berör 
specifika evenemang. 

 
Allmänt kan deltagandet i grupper vara bra för att finna individer som delar samma intressen. 
För högskole- och universitetsstudenter finns möjligheten att skapa grupper för diverse kurser. 
Exempelvis finns möjligheten till att skapa en grupp för ett grupparbete i en kurs för delning 
av information och viktiga inlägg som berör gruppen. Andra syften kan vara att skapa en 
grupp för ens klasskamrater, vilket kan agera som ett samlat forum för delning av relevant 
information. Sedermera finns det studier som visar på att grupper kan vara mer effektiva i 
delning av information än andra funktioner som går att identifiera i sociala medier,  
exempelvis statusuppdateringar (Nikolaou 2014; Utz 2015; Waldman 2013). 

 
Enligt en studie gjord av Ryan & Xenos (2011) menar de dock att statusuppdateringar 
tillsammans med chattfunktionen används mer frekvent av studenter i Australien. 
Användningsfrekvensen av en funktion behöver dock inte betyda att funktionen är mer 
effektiv vad gäller delning och kommunikation, menar Utz (2015). Genom att exempelvis ha 
tillgång till en klassgrupp finns det en möjlighet att dela information mer effektivt och ha en 
mer seriös diskussion än vad det går att göra genom statusuppdateringar (Utz 2015). Det 
skulle vara intressant om högskole- och universitetsstudenter anser att det är mer effektivt att 
dela skolinformation och kommunicera via grupper än exempelvis statusuppdateringar.  
Risken i att enbart fråga en specifik grupp om skolinformation kan ligga i att de användare 
som kan besvara frågan som ställs inte är medlemmar i gruppen. 

 
Det går att ifrågasätta hur dessa funktioner används av högskole- och universitetsstudenter  
och hur studenterna påverkas av Facebook i samband med skolarbete. Hew (2011) menar i sin 
studie att studenter anser att Facebook används som ett verktyg för att komma bort från 
skolarbete, snarare än att använda Facebook i samband med skolarbete. Han håller dock med 
det Selwyn (2009) säger, vilket togs upp tidigare, i att högskole- och universitetsstudenter 
utför till synes triviala och oviktiga aktiviteter som är värdefulla och viktiga upplevelser av 
deras universitetsliv. Detta skiljer sig från Bosch (2009) studie där studenter ansåg att 
Facebook kunde användas som ett akademiskt hjälpmedel för att stödja skolarbetet. Studien 
som Hew (2011) gjorde genomfördes dock på australienska studenter, vilket skulle kunna 
betyda att resultatet skiljer sig åt beroende på vilket geografiskt område som en studie baseras 
i. 

 
Facebook ger användare möjligheten att dela information och kommunicera med varandra, 
vilket gör det svårt att se tjänsten som något annat än en positiv kraft. Brooks (2015) menar 
därför att användare kan ta för givet att användningen av sociala medier är positivt i samband 
med skolarbete. Användningen av sociala nätverkssidor som Facebook kan dock ge upphov 
till negativa effekter när det kommer till hur ofta en person använder Facebook och hur ofta 
användare blir kontaktad av andra människor via exempelvis direktmeddelanden. Problemet 



 

med att ständigt vara kontaktbar innebär dock att användarna alltid är utsatt för risken av att 
blir störd när de sitter med exempelvis skolarbete, när de väljer att ta ett avbrott för att besvara 
meddelanden eller kolla Facebook-händelser. 

 
Störningsmoment 

För att kunna förstå den potentiella negativa påverkan som sociala medier kan ha i form av ett 
avbrott eller störningsmoment krävs en förståelse för vad ett störningsmoment innebär. Groff, 
Baron & Moore (1983) presenterar i en studie ett ramverk vid namn Distraction-Conflict 
Theory (DCT). Ramverket ger en bättre förståelse för hur störningsmoment kan ha en  
inverkan på effektivitet och kan delas upp i tre steg: 

 
1. Saker är distraherande 
2. Distraktioner kan leda till uppmärksamhetskonflikter 
3. Detta kan leda till förhöjd drivkraft och överbelastning 

 
Groff et al (1983) använder termen uppmärksamhetskonflikter som en form av  
responskonflikt i det att individen blir ställd inför ett svårt val i vart uppmärksamhet ska 
läggas. Denna typ av konflikt skulle exempelvis kunna appliceras på högskole- och 
universitetsstudenter som får en notifikation från Facebook samtidigt som de sitter med sitt 
skolarbete. En konflikt uppstår i vilken av dessa aktiviteter, antingen skolarbetet eller 
notifikationer, som individen ska lägga fokus på. Enligt Brooks (2015) kan DCT modellen 
utökas och appliceras på sociala medier för att identifiera distraktioner som orsakas av sociala 
medier på högskole- och universitetsstudenter. I detta sammanhang skulle Facebook vara den 
sak som initialt distraherar användarna, vilket presenteras överst i DCT modellen. 

 
I tidigare nämnd studie påpekas det att högskole- och universitetsstudenter som försöker 
hantera denna konflikt genom att utföra båda uppgifterna samtidigt genom multitasking blir 
påverkade negativt av detta. Den negativa effekten av multitasking uppstår i form av att 
effektiviteten hos individen vad gäller utförandet av uppgifterna minskar. Kort sagt går det att 
säga att människor sällan är så bra på multitasking som de själva tror att de är (Brooks 2015). 

 
Den förhöjda drivkraften som nämns i DCT modellen menar Groff et al (1983) ger upphov till 
en överbelastning hos individen. Överbelastning i form av att individen får ett delat fokus och 
det blir således enkelt att missa viktiga detaljer eller mindre bitar information i komplexa 
uppgifter. Robert & Dennis (2005) nämner att en hög social närvaro blir en distraktion och 
tvingar en individ att fokusera på uppgiften de sitter med. Brooks (2015) i att säga att ju fler 
vänner som en individ har på Facebook desto mer troligt är det att de blir stressade och 
distraherade av mängden vänner. Detta fokus gör att mindre och relativt simpla uppgifter 
enklare, med anledningen att dessa uppgifter ofta saknar detaljer ett mindre bitar information 
som är nödvändiga för att lösa uppgiften. Däremot håller de med Groff et al (1983) i att 
möjligheten att kunna hantera komplexa uppgifter blir svårare för individen. 

 
När en beslutsfattare blir utsatt för ett störningsmoment finns det en chans att de glömmer bort 

en del av den information som krävs för att utföra den ursprungliga uppgiften. Altman & 
Trafton (2004) anser att konsekvenserna av ett avbrott en har fått lite uppmärksamhet. I detta 
sammanhang finns det finns två aspekter att ta hänsyn till. Det första är tiden det tar att flytta 
fokus från den primära aktiviteten till störningsmomentet. Det andra är tiden det tar att återgå 

till den primära aktiviteten från störningsmomentet. Dessa två moment kallar Altman & 
Trafton (2004) för resumption lag och interruption lag. Interruption lag omfattar alltså den  tid 
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det tar från dess att individen exempelvis får en notifikation från Facebook till att de avbryter 
sin nuvarande aktivitet och istället fokuserar på notisen. Resumption lag är den tid det tar att 
gå från att fokusera på notisen och den sekundära aktiviteten tillbaka till den första aktiviteten 
som avbröts. Altman & Trafton (2004) illusterar detta samband i form av en modell och en 
version av denna modell visas i figuren nedan. Det är viktigt att inte underskatta hur svårt det 
är att återgå till den första aktiviteten efter ett uppehåll. Brooks (2015) menar att det finns 
studier som visar på att det kan ta så länge som 25 minuter att sätta sig in i den första 
aktiviteten igen, efter ett avbrott. 

 

Figur 1 – En modell av Interruption lag av Altman & Trafton 
 
 
Speier, Vessey & Valacich (2003) menar att det inte enbart är notifikationer som kan påverka 
och distrahera användare. De menar att utformningen och designen av ett informationssystem 
har en roll att spela i detta sammanhang. De funktioner som finns med eller inte finns med i 
informationssystemet kan ha en påverkan i effekten av störningsmomentet. Exempelvis skulle 
det mindre tid att återgå till den primära aktiviteten från störningsmomentet genom att ta 
hänsyn till vissa aspekter. De menar att en större användning av grafiska ikoner eller bilder  
gör det mer enkelt att hantera informationen från störningsmomentet (Speier, Vessey & 
Valacich 2003). 

 
Det är svårt att säga varför människor väljer att ta oplanerade avbrott för att besvara ett 
störningsmoment som exempelvis notifikationer från Facebook. Som tidigare nämnt menar 
Brooks (2015) att sociala medier kan vara distraherande för användarna. Detta genom den 
anslutningen som individer har till vänner och familj, vilket skapar någon slags dragningskraft 
eller ett behov av att använda sig av sociala medier. Davis (1989) menar på att anledningen  
till  att  användare väljer  att  ta ett  avbrott  kan kopplas till  användbarhet.  Med användbarhet 
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syftar han på den grad i vilket en användare tror att ett system förbättrar effektiviteten i 
utförandet av sitt arbete. 
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3 Metod 
 
För att svara på forskningsfrågan behövdes insamling och kvantifiering av hur studenterna 
använder Facebook. Ett sätt att samla in och kvantifiera information i enlighet med tidigare 
forskning är att tillämpa en kvantitativ forskningsstrategi. I kvantitativ forskning läggs fokus 
på kvantifiering vad gäller insamling och analys av data (Bryman & Bell 2011). Dessa 
forskningsstrategier omfattar metoder som enkäter och experiment, där dessa karaktäriseras  
av kvantitativa datainsamlingsmetoder. Exempel på kvantitativ data kan vara en mätning av 
interaktionen mellan människor och informationssystem (Recker 2013). Eftersom denna 
studie grundar sig i en mätning av just interaktionen mellan människor och 
informationssystem är detta en strategi som passar in väl på studien i fråga. 

 
 

Forskningsdesign 
Det är viktigt att nämna att det finns olika angreppssätt som kan användas inom kvantitativ 
forskning. Recker (2013) kallar detta för forskningsdesign och talar bland annat om induktion 
och deduktion som två olika angreppssätt. För vår studie lämpade sig en induktiv design där  
vi utgick ifrån viss fakta eller vissa observationer till en generell slutsats eller en generell 
observation. Deduktion handlar jämförelsevis om att förutse resultatet av en hypotes och 
konsekvenserna av ett antagande. Bryman & Bell (2011) menar att ingen studie kommer 
förhålla sig helt till ett specifikt angreppssätt, men eftersom studien grundar sig i ett område 
som inte har undersökts tidigare syftar studien till att skapa ny teori. 

 
Oavsett om en studie är induktiv eller deduktiv menar Recker (2013) att den kan kategoriseras 
som utforskande (exploratory), beskrivande (descriptive) eller förklarande (explanatory). 
Utforskande studier kan användas för att få en bättre förståelse om ett fenomen och sedan  
lyfta fram viktiga aspekter som sedan kan mätas. Från mätningen är det sedan möjligt att visa 
på ett intresse och eventuellt nya möjligheter för det valda fenomenet. Om studien är 
beskrivande samlas information in olika om fenomen bland en viss grupp. Exempel på detta 
skulle kunna vara åsikter, beteenden eller attityder hos en viss grupp (Recker 2013). Om 
studien är förklarande syftar den till att se på relationen mellan olika variabler, vilket oftast 
baseras på det ett förväntat resultat och den erfarenhet som forskarna har inom domänen som 
undersöks. 

 
För denna studie kommer ett utforskande perspektiv att användas. Recker (2013) menar att 
med detta som utgångspunkt för studien kommer fokus ligga på att blir mer bekant eller 
familjär med ett visst fenomen, vilket eftersträvas i denna studie. 

 
Forskningsansats 

Inom kvantitativ forskning är det mätning av ett fenomen som är i fokus. Det resultat som 
sedan framkommer från mätningen kan användas för att motbevisa eller stödja den teorin som 
har tagits fram eller existerar kring det område som rör studien (Recker 2013). Det mest 
förekommande sättet att samla in kvantitativ data är genom olika undersökningar. 
Undersökningar kan göras i form av enkätundersökningar, vilket är lämpligt om studien vill 
samla in information från en stor population på kort tid. En enkätundersökning kan 
genomföras på en mängd olika sätt som till exempel via brev, internet eller telefonintervjuer 
(Recker 2013). 
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För att inte påverka respondenter som besvarar en enkät går det att skicka ut enkäten och låta 
deltagarna besvara den på egen hand. Bryman och Bell (2011) menar att detta säkerställer att 
respondenterna inte blir påverkade av dem som bedriver studien. Eftersom ingen författare är 
närvarande vid genomförandet är det viktigt att de frågor som ställs är väl formulerade och 
lätta att förstå för att undvika missförstånd hos respondenten. Syftet är att enkäten ska vara 
enkel för respondenten att genomföra. Ett sätt att göra detta är att undvika öppna frågor som 
låter respondenten formulera sitt svar på egen hand och hellre använda stängda frågor. 
Stängda frågor underlättar för respondenterna att genomföra enkäten genom att ge dem 
möjligheten att välja mellan fördefinierade svar på den frågan som ställs. Exempelvis går det 
att använda sig av frågor som besvaras genom att ange sitt svar via en så kallad Likertskala. I 
en Likertskala får respondenten själv välja i vilken grad de anser sig hålla med om ett 
påstående. Detta kan vara att om de håller med om ett påstående till stor del eller om de inte 
alls håller med om ett påstående i en skala (Bryman & Bell 2011). 

 
För att säkerställa kopplingen mellan tidigare forskning och vår egen forskning var det viktigt 
att identifiera enkätfrågor som i tidigare studier visats vara pålitliga. Lin & Lus (2011) studie 
om varför människor väljer att använda sig av Facebook är ett exempel på en studie där vi har 
valt att hämta inspiration för vår enkätundersökning. En fråga som de ställer till sina 
respondenter är om de anser att användandet av Facebook ökar effektiviteten vad gäller 
delandet av information och möjligheten till interaktion mellan användare. I och med den 
höga interna reliabiliteten i frågorna som de har valt ut för sin enkätundersökning valde vi att 
ställa frågor i vår egen undersökning som ser på effektivitetsaspekten vad gäller användandet 
av Facebook. Exempelvis fick respondenterna i vår studie svara på om de anser att 
skolkamrater kan hjälpa dem med frågor som rör skolarbete via Facebook. Målet med denna 
fråga var att undersöka om respondenterna ansåg att tjänsten kan användas som ett verktyg för 
att öka effektiviteten när det gäller skolarbetet. 

 
Även Selwyn (2009) användes som en grund vid utformningen av enkätundersökningen. Han 
diskuterar att användandet av Facebook kan vara användbart för studenter vid utbyte av 
logistisk information. Exempel på detta kan vara fakta om diverse skolinformation eller 
information om var en kurs kan hållas. Vår tolkning av denna observation var att det var 
viktigt att vidare undersöka hur studenter väljer att använda sig av Facebook. Respondenterna 
fick därför ta ställning till om de använder av Facebook för att skapa dialoger och se hur andra 
studenter har tolkat samma information, men även om de använder Facebook för att bekräfta 
deras uppfattning av skolmaterialet. 

 
Någonting som enkäten och studien i sin helhet även trycker på är hur Facebook fungerar som 
ett störningsmoment. I tidigare kapitel har det refererats till Brooks (2015) och hur han i sin 
studie talar för bristen av gjorda undersökningar som ser på de negativa aspekterna av 
Facebook. Mer specifikt benämns risken för att ta oplanerade avbrott när användare får 
notifikationer från deras kontakter. Vår enkät hämtar inspiration från Brooks (2015) och 
enkäten har därför utformats i åtanke att undersöka om studenter väljer att ta oplanerade 
avbrott för att besvara meddelanden på Facebook. 

 
 

Insamlingsmetod 
Två olika moment av datainsamling har använts i studien. Ett moment var inläsning och 
granskning av befintlig teori för att skapa en god uppfattning om detta ämnesområde. Det 
andra momentet  var  en  insamling av  empirisk  data  från  den  tänkta populationen  för   vår 



 

undersökning. Detta genom en webbaserad enkätundersökning. Syftet var att kunna jämföra 
resultatet från empirin för att jämföra den mot befintlig teori. Dessa två moment kommer att 
beskrivas i följande stycken. 

 

3.3.1 Insamling av teori 
Litteratur betyder den fakta som för ditt forskningsområde redan är känt, dokumenterat och 
relevant (Robson 2011). Uppkomsten av denna studie kan relateras till ett generellt intresse av 
sociala medier och hur enhetligt populära dessa är bland studenter. Det fanns ett behov av att 
undersöka den information som tidigare identifierats inom teorin för detta ämnesområde. 
Recker (2013) menar att litteraturen inom ditt forskningsområde informerar om både tidigare 
gjorda studier i form av teorier, metoder och strategier, samt det gap som för tillfället finns i 
litteraturen. 

 
Kunskap inom forskningsområdet är främst tillgänglig genom artiklar och böcker, menar 
Recker (2013). Majoriteten av de källor som har använts kommer från artiklar som publicerats 
i journaler där relevant forskning har bedrivits. De artiklar som har använts i studien har 
granskats och utvärderats för att säkerställa att de kan bidra till att skapa en förståelse för 
forskningsområdet. Granskningen av teorin påbörjades genom en insamling av tidigare studier 
och litteratur som berörde vår studie. Det krav som ställdes var att teorin måste ha någon form 
av koppling till området användningen av Facebook och den påverkan som kan upplevas hos 
högskole- och universitetsstudenter som använder plattformen. När relevant teori hade  
samlats in genomfördes en mer grundläggande genomläsning, för att kunna definiera ett 
problemområde inom den befintliga litteraturen. Resultatet som togs fram i studien 
analyserades slutligen för att sedan kunna återkopplas till teorin. 

 
Verktyg som har varit hjälpsamma för att identifiera tidigare nämnda artiklar har bland annat 
varit sökmotorn Google Scholar och Högskolan i Borås biblioteksresurs Summon, som är en 
databas över en stor mängd böcker, artiklar och avhandlingar. Det är viktigt att notera att 
Summon är begränsad till de biblioteksresurser som Högskolan i Borås  har tillgång till. För 
att söka efter information genom dessa verktyg har nyckelord som ”digital platforms” “social 
media”, “Facebook”, “students” och “interruptions” använts. Dessa nyckelord har använts i 
olika formuleringar för att identifiera relaterad och relevant forskning som tidigare har 
bedrivits och har en koppling till studiens ämnesområde. 

 
3.3.2 Insamling av empiri 
För att samla in empiri från populationen användes en webbaserad datainsamling i form av en 
webbenkät som gjordes i verktyget Google-Forms. Anledningen till att en internetbaserad 
insamlingsmetod valdes var främst att den gjorde det möjligt att nå ut till en större mängd 
potentiella respondenter och samla in stora mängder empiri på kort tid (Bryman & Bell 2011). 

 
De påståenden och frågor som enkäten innehöll har hämtat inspiration från den forskning som 

tidigare har presenterats av bland annat Lin & Lu (2011) och Selwyn (2009). Enkäten var 
vidare baserad på upplevelser och beteenden som författarna till denna studie uppfattar är 

vanligt förekommande bland studenter. Exempel på sådana frågor kan vara att respondenterna 
fick besvara hur de väljer att göra sig okontaktbara när de sitter med skolarbete. Syftet med 

detta påståenden var att undersöka den så kallade dragningskraften som Brooks (2015) menar 
att sociala medier skapar för användarna. Det var för studien relevant och även intressant att  

se på om studenterna kan hålla sig från att flytta sin uppmärksamhet till Facebook under 
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skolarbete. Ser vi sedan på frågan om hur det är svårt för respondenterna att återgå till sina 
studier efter ett uppehåll har denna utgått ifrån DCT modellen som Groff et al (1983) talar för 
och frågan syftar till att de på hur studenterna uppfattar detta fenomen. 

 
Ytterligare var enkäten utformad med en blandning av frågor som respondenterna fick  
besvara i form av ja eller nej samt diverse påståenden. Dessa påståenden fick de fick besvara 
genom att ange ett nummer i en svarsskala från ett till fem i form av en Likertskala. En 
Likertskala behöver inte gå från skala ett till fem, det finns fall där skalan är ännu högre och 
går från ett till sju. För denna undersökning valdes det att gå från skala ett till fem. En 
Likertskala som vill mäta om huruvida respondenterna är för eller emot ett givet påstående 
förhåller sig oftast till en mindre svarsskala. Skulle studien snarare be respondenterna att välja 
bland större intervaller, som exempelvis ålderskategorier, hade det varit mer lämpligt att ha en 
Likertskala som använder sig av en större skala (Bryman & Bell 2011). Risken i att ha större 
svarsskalor är att respondenten kan uppleva att de har svårt välja en siffra som passar in på 
dem. 

 
Anledningen till att denna form av svarsalternativ valdes var för att det gjorde det möjligt för 
respondenterna att ta ställning till vart på skalan deras svar passade bäst in och gjorde det 
tydlig att se hur mycket populationen höll med om olika påståenden. Vidare menar Bryman & 
Bell (2011) att en Likerskala är ett av de mest använda verktygen för att mäta människors 
attityder och uppfattning. För att kunna skapa en tydlig demografi i studien fick 
respondenterna ange vilket kön de tillhörde och hur gamla de var. 

 
Innan enkäten skickades ut behövde den testas för att säkerställa kvaliteten och formuleringen 
av de frågor som ställs. Två omgångar av testning genomfördes. Det första testet var att bjuda 
in en liten grupp tänkta respondenter som fick vara med i en form av för-testning och granska 
de frågor som skulle användas i enkäten. Enligt Robson (2011) används för-test för att få en 
uppfattning om hur tydlig formulerade frågorna är för respondenterna och hur de uppfattar 
frågorna. Dem som var med och genomförde detta test fick ge feedback på hur lång tid det  
tog att genomföra enkätundersökningen och om de ansåg att innebörden av frågan var tydlig 
och att det svarsalternativ som fanns var representativa nog för dem att välja mellan. De fick 
berätta om de ansåg att frågorna hade en koppling till studiens syfte. 

 
Efter den första omgången av testning genomförde ett pilottest av enkäten. Ett pilottest av en 
enkätundersökning innebär att en liten grupp av tänkta respondenter som anses vara 
representativ för målgruppen får i uppgift att ta del av och besvara hela enkäten. Syftet med 
pilottestet är att testa dem förändringar som gjordes efter den feedback enkäten fick efter det 
första testet och för att säkerställa att det tänkta mätinstrumentet fungerar (Recker 2013). 
Genom användandet av ett pilottest samlades ytterligare feedback från de respondenter som 
deltog i testet. Denna feedback användes sedan för att ändra och ta bort vissa frågor som de 
ansåg behövde förtydligas, förenklas eller helt enkelt var överflödiga. Exempel på frågor som 
togs bort efter pilottestet var frågor som respondenterna ansåg var dubbletter eller allt för 
liknande frågor. 

 
När både förtestet och pilottestet var genomförda och godkända, distribuerades enkäten ut till 

de tänkta respondenterna. Länken delades främst genom Facebook, via olika grupper där 
majoriteten av medlemmarna var studenter vid en högskola eller ett universitet. Dessa grupper 
var främst evenemangsgrupper bestående av högskole- och universitetsstudenter som ingick i 

olika studentföreningar. Anledningen till att länken delades via Facebook var främst för att 
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garantera att de som besvarade enkäten var användare av plattformen och att de passade den 
tänkta populationen som studien riktar sig mot. Det finns en medvetenhet om att delningen av 
enkäten via Facebook inte var optimalt, eftersom Facebook är den plattform som undersöks i 
studien. Däremot behövde respondenterna vara användare av Facebook för att kunna vara en 
del av enkätundersökning och besvara de frågor som ställdes, vilket ledde till att välja 
Facebook för distribuering av enkäten. 

 
Problemet som webbaserade enkäter har är att det finns en risk för en låg svarsmängd och det 
kan resultera i att det blir svårt att dra en generaliserbar slutsats (Recker 2013). I ett försök att 
motverka detta så uppmanades respondenterna att sprida länken vidare bland sina kontakter 
efter dem hade besvarat enkäten. Detta gjordes för att öka chansen att enkäten nådde ut till  
fler respondenter och garantera en hög svarsmängd. 

 
 

Analysmetod 
Efter att tillräckligt med data hade samlats in var det dags att tolka och analysera insamlad 
data. Det går att beskriva insamlad data som rådata och data inte kan tala för sig själv. Data i 
sig betyder ingenting utan en tolkning och utvärdering behöver göras av den information som 
har samlats in. Vidare var det även viktigt att hålla dataanalysen relativt simpel, för att 
säkerställa att den skulle vara förståelig för olika målgrupper. Robson (2011) anser att detta är 
en god sed och säger att många forskare tror att ju mer komplicerad din analysmetod är, desto 
bättre. Det är förståelsen av den insamlade informationens innebörd som spelar roll, inte 
komplexiteten. 

 
Med detta som utgångspunkt har analysmetoden fokuserat på att utvärdera insamlad empiri. 
Detta för att sedan kunna besvara studiens forskningsfråga. För att skapa en bra bild av 
undersökningen användes sammanfattningsstatistik. Exempel på sådan statistik kan vara 
fördelning i procentuell form som presenteras med hjälp av cirkeldiagram eller stapeldiagram. 
Dessa har använts för att sammanfatta olika åsikter från olika respondenter för att exempelvis 
tydliggöra respondenternas ålder, hur ofta de använder sig av Facebook och vilka funktioner 
de använder sig mest av i tjänsten. Vidare kan sammanfattningsstatistik även bygga en 
uppfattning om exempelvis medelvärde, fördelning (frequency distribution), och 
standardavvikelser, vilket skapar en övergripande bild över resultatet. 

 
Cirkeldiagram användes främst för att presentera fördelningen mellan könen hos 
respondenterna och frågor där respondenterna erbjöds flera alternativ. Exempel på detta ses i 
frågan om vilken funktion i Facebook som har störst chans att avbryta studenternas  
skolarbete. Stapeldiagram används för att presentera mätningen av respondenternas val i de 
frågor som använde svarsskalor. Detta användes frekvent för de påståenden som använde sig 
av Likertskalan som svarsalternativ. Både cirkeldiagram och stapeldiagram används frekvent i 
denna studie just på grund av att det gör det enkelt för läsaren att få en bra bild över 
undersökningens resultat. Vidare både cirkeldiagram och stapeldiagram anses vara två av de 
mest effektiva metoderna för att presentera data, enligt Bryman & Bell (2011). 

 
För att avslutningsvis undersöka om det fanns en koppling mellan specifika variabler 

användes korstabeller för att jämföra respondenternas svar. Målet med att analysera olika 
variabler var att försöka förstå relationen eller sambandet mellan dessa för att sedan kunna 

besvara forskningsfrågan. Bryman & Bell (2011) delar upp variabler i oberoende och 
beroende variabler, där oberoende variabler skiljer sig från beroende genom att den har en 
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kausal relation till andra variabler. Med detta menas att en oberoende variabel ger upphov till 
en effekt hos en beroende variabel. 

 
För att få fram ovan nämnda variabler som skulle undersökas utgick i studien vi från 
forskningsfrågan som ifrågasätter vilken påverkan studenter ser i att använda sociala medier 
för att kommunicera i samband med skolarbete. Därigenom går det att se användning av 
Facebook som en oberoende variabel och ger upphov till olika effekter beroende på vilken 
åldersgrupp respondenterna tillhör samt vilket kön de har. Användningsfrekvens  varierar 
likaså mellan de som deltog i undersökningen från en gång per dag till flera gånger i veckan. 
En annan variabel som togs i åtanke för studien var de funktioner som används av studenterna 
på Facebook. I detta sammanhang är funktionerna beroende av den påverkan som Facebook 
kan ha på skolarbetet. Detta eftersom användningen av Facebook kan påverkas beroende på 
vilka funktioner som är tillgängliga och vilka funktioner en student väljer att använda. Ett 
antagande som kunde göras för studien var att vissa funktioner i tjänsten kunde ha en större 
inverkan på skolarbetet än andra. 

 
För att sedan visuellt kunna presentera denna sambandsanalys användes korstabeller. 
Korstabeller är enligt Robson (2011) ett väldigt effektivt och enkelt sätt att visa hur relationen 
mellan två variabler ser ut. Dessa användes för att analysera resultatet från 
enkätundersökningen ytterligare och inte förhålla undersökningen till en deskriptiv  nivå, 
vilket annars hade innebär att resultatet exempelvis enbart presenteras genom diagram och  
inte jämförs. 

 
Ett analytiskt statistikprogram användes för att tolka den data som samlades in från enkäten, 
vilket är fördelaktigt för kvantitativa studier. Programmet som användes för att analysera 
informationen som samlats in via enkäten i Google Forms, var IBM SPSS Statistics 23. 
Google Forms tillåter dig att ladda ner ett kalkylark av resultatet från din studie, vilket sedan 
kan importeras in i SPSS. Genom att på förhand ha sett till att informationen från 
enkätundersökningen direkt kunde importeras in i SPSS behövde informationen  inte 
korrigeras för att kunna tolkas av statistikprogrammet. Informationen i enkäten ansågs vara 
tillräckligt tydlig för att inte behöva kodas. Robson (2011) menar detta potentiellt kan 
innebära mer jobb i att tolka data för oss bedriver forskningen, men detta är ett medvetet val. 

 
Vidare går det inom SPSS att ta del av olika dataanalysmetoder för att analysera resultatet 
som samlats in från enkätundersökningen. Två exempel på sådana dataanalysmetoder är 
univariat analys och bivariat analys. Univariat analys kan exempelvis innebär att frekvensen 
mäts i en fråga som respondenterna fick ta ställning till i undersökningen. Exempelvis kan 
detta användas för att mäta frekvensen i användandet av Facebook hos respondenterna i 
undersökningen. Jämförelsevis går det att använda bivariat analys för att se på sambandet 
mellan olika variabler eller frågor. Detta skulle kunna vara att se på respondenternas ålder för 
att se om det finns ett samband mellan ålder och användandet av Facebook. Både univariat 
analys och bivariat analys har använts i studiens enkätundersökning för att analysera 
respondenternas svar, vilket presenteras i resultatkapitlet. 

 
 

Urval 
Vid en enkätundersökning är det vanligt att urvalet i enkäten baseras på ett sannolikhetsurval, 
det vill säga att alla i populationen har lika stor chans att få vara med. Om enkäten exempelvis 
genomförs i en liten skala kan ett icke-sannolikhetsurval tillämpas (Robson 2011). Urvalet för 
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respondenterna i enkätundersökningen har baserats på ett icke-sannolikhetsurval. Robson 
(2011) menar att dessa är mindre komplicerade än ett sannolikhetsurval och är accepterade  
när studien generalisering avgränsas till deltagarna i enkäten. 

 
Anledningen till varför ett icke-sannolikhetsurval har valts för datainsamling är eftersom ett 
sannolikhetsurval kräver mycket förberedelse. Framförallt är det uppskattning av varje 
element i den tänkta populationen som är svår att undersöka. Bryman & Bell (2011) menar att 
ett sannolikhetsurval ofta undviks på grund av svårigheten i att genomföra denna typen av 
enkätundersökningar och de kostnader som associeras med sådana enkäter. Eftersom denna 
enkätundersökning distribuerades via Facebook och diverse Facebookgrupper som studenter  
är medlemmar är det fullt möjligt att studenter som inte är med i dessa grupper aldrig fick en 
möjlighet till att besvara enkäten. Detta innebär att valet av respondenter inte kommer att vara 
lika representativ för populationen som ett sannolikhetsurval hade gett upphov till. Bryman & 
Bell (2011) stärker detta tankesätt genom att säga att ett icke-sannolikhetsurval att vissa 
individer i populationen kommer att ha en större chans att vara med i enkäten än andra 
(Bryman & Bell 2011). 

 
Vidare menar Bryman & Bell (2011) att ett icke-sannolikhetsurval är ett paraplybegrepp som 
fångar alla typer av urvalsstrategier som inte baseras på ett sannolikhetsurval. Det finns 
således olika strategier för att samla in data utifrån ett icke-sannolikhetsurval. En sådan 
strategi innebär att ett urval görs baserat på tillgänglighet till målgruppen, vilket är strategin 
som denna studie har använt sig av. Detta innebär att deltagarna i studien väljs ut eftersom det 
är enkelt att få tag på just dessa individer. En minimumgräns på 100 valida svar från 
enkätundersökningen sattes som krav för studien innan undersökningen stängdes för fler svar. 
Att stänga enkäten vid detta skede stämmer överrens med Robson (2011) som menar att 
strategin är tänkt att pågå tills dess att den urvalsmängd som satts som gräns för studien 
uppfylls. 

 
Mycket av diskussionen kring urval och urvalsmängder måste ha i åtanke tids- och 
kostnadsaspekterna av en enkätundersökning (Bryman & Bell 2011). Således menar Bryman 
& Bell (2011) att en kompromiss måste göras av författarna för att säkerställa att det finns 
tillräckligt med resurser för att analysera respondenternas svar. För studien var det rimligt att 
välja 100 svar, eftersom det innebar att det fanns tillräckligt med resurser för författarna att 
kunna analysera svaren. Valet av denna metod gör det dock svårt att kunna applicera 
generaliserbarhet på en större population vilket är en konsekvens av att ha en mindre 
urvalsmängd. Bryman & Bell (2011) menar dock att denna strategi för datainsamling är mer 
framstående än vad den ibland uppfattas som och metoden kan fungera som en språngbräda 
för vidare forskning eller sammanfogning med tidigare gjord forskning. 

 
När det gäller åldern på deltagarna i studien valdes det att inte klassificera in respondenterna 
beroende på ålder. Deltagarna fick skriva in sin ålder i enkäten istället för att välja en 
åldersgrupp som stämde in på deras ålder. Skälet till detta var att skapa en tydlig demografi 
över åldersfördelningen bland respondenterna som deltog i undersökningen. Hade specifika 
åldersgrupper använts hade det varit svårare att identifiera om studenter av alla åldrar i denna 
enkätundersökning hade liknande åsikter. 

 
Etik 

Inom forskning är det viktigt att den som bedriver forskningen är medveten om vilket ansvar 
de har mot de respondenter som deltar i studien. Detta kallas etik. Etik är en princip som 
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måste beaktas när en studie genomförs som involverar utomstående deltagare. Etik får inte 
ignoreras, den har en direkt relation till integriteten i forskningen som bedrivs i studien 
(Bryman & Bell 2011). Recker (2013) nämner anonymitet som en viktig princip inom etiken i 
forskning. Hur det är viktigt att exempelvis kunna garantera anonymitet för de respondenter 
som deltagit i enkätundersökningen och att den empiri som samlas in inte ska gå att koppla till 
en specifik individ. Detta anses vara normen när resultatet presenteras och är en allmänt 
erkänd standard (Recker 2013). 

 
Etik har spelat en stor roll i utformningen av studien och dess enkätundersökning. Någonting 
som var viktigt för vår studie var exempelvis att informera respondenterna att det var helt 
frivilligt att delta i enkätundersökningen. Frivilligt deltagande innebär att deltagarna har rätten 
att välja om de vill delta eller inte utan någon form av konsekvenser (Recker 2013). Bryman  
& Bell (2011) menar att det är väldigt svårt att presentera absolut all information som de 
potentiella deltagarna behöver för att välja om de ska delta i studien. De menar till  och med 
att små överträdelser som att exempelvis underskatta tiden det tar att genomföra en intervju 
kan vara bra för att inte skrämma bort potentiella deltagare (Bryman & Bell 2011). 

 
För den webbaserade enkätundersökningen som användes i studien informerades 
respondenterna att deltagandet var frivilligt. För dem som valde att delta i 
enkätundersökningen var det dock obligatoriskt att besvara alla frågor. Anledningen till detta 
var för att säkerställa att inte få in enkäter som saknade svar på en eller flera frågor som är av 
intresse. Risken med att få in enkäter där det saknas svar på frågor, är att det kan få 
missledande effekter på den statistik som sedan baseras på empirin. 

 
Alla som deltog blev lovade anonymitet och respondenterna blev försäkrade att insamlad data 
inte skulle gå att koppla till någon individ. Därmed säkrades konfidentialiteten av den 
insamlade empirin (Recker 2013). Respondenterna informerades om vad exakt vad syftet med 
studien var och vad deras svar skulle användas till. 

 
Tillförlitlighet 

Kvantitativa metoder används för att detaljera förhållandet mellan variabler i verkligheten. 
Detta innebär ett stort fokus på mätning. Enligt Recker (2013) det är mätning det viktigaste en 
kvantitativ forskare har för att säkerställa att forskningen är pålitlig eller tillförlitlig. 

 
Två begrepp som har använts i för att säkerställa tillförlitlighet i detta sammanhang är 
reliabilitet och validitet, vilket förklaras ytterligare i nästa stycke. Enligt Bryman & Bell 
(2011) är dessa begrepp applicerbara på kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning tolkar 
reliabilitet och validitet på ett annat sätt och använder ofta andra begrepp för att diskutera om 
tillförlitlighet. Där är exempelvis termerna trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet 
mer förekommande (Bryman & Bell 2011). 

 

3.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet en samlingsterm för olika metoder för att mäta kvalité i en studie och innebär att 
vara konsekvent. En metod för att mäta reliabilitet är internal reliability. Internal reliability 
innebär att det svar som respondenterna ger i enkätundersökningen är konsekventa och 
sammanhängande, enligt Bryman & Bell (2011). Sättet som respondenterna besvarar en fråga 
på ska vara relaterat till hur de besvarar en annan fråga. Mer specifikt finns det verktyg som 
kan  användas  inom  internal  reliability  för  att  mäta  reliabilitet.  Ett  sådant  mätverktyg  är 
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Cronbach’s alfa. Cronbach’s alfa mäter korrelationen mellan olika faktorer eller frågor och  
ger sedan ett värde mellan noll till ett. Bryman & Bell (2011) menar att som tumregel bör 
värdet för din forskning hamna runt 0,8 för att säkerställa reliabiliteten i studien. Däremot 
argumenteras det för att många studier istället menar att ett värde på 0,7 bör ses som en 
tumregel. Denna studie har tagit del av Cronbach’s alfa för att mäta den interna reliabiliteten 
hos flera frågor som har använts i enkätundersökningen. Studien uppnår ett värde som anses 
vara acceptabelt (0,713). 

 

3.7.2 Validitet 
Först och främst är det viktigt att nämna att det finns olika typer av validitet. Intern och extern 
validitet som bland annat rör huruvida studien går att replikera har inte att göra med validitet 
som mäter konceptet eller fenomenet som studien sägs mäta. Det är denna typ av validitet  
som diskuteras här. I detta sammanhang går det att säga att validitet ser till att 
enkätundersökningen som genomförs faktiskt svarar på det som studien ifrågasätter. Bryman 
& Bell (2011) förklarar detta ytterligare och menar att validitet ser ifall mätningen av ett 
koncept faktiskt ser till att mäta konceptet. För att mäta validitet i kvantitativ forskning finns 
det olika metoder och strategier. En vanlig metod för att mäta validitet är face validity. Face 
validity innebär att utomstående människor som kan ha erfarenhet eller är experter inom 
område får bedöma huruvida konceptet i fråga mäts. Majoriteten av respondenterna i vår 
population var frekventa användare av Facebook och använder tjänsten flera gånger per dag. 
Under pilottestet av studien har respondenterna fått bedöma om frågorna i och utseendet av 
enkäten är valitt. Ingen respondent har haft någon invändning på utformningen av enkäten vad 
gäller dess validitet i denna form. 
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4 Resultat och analys 
 
Total har 147 svar samlats in från den webbaserade enkätundersökningen som delades ut. 
Eftersom den tidigare satta gränsen för antalet svar har uppnåtts stängdes enkäten efter att ha 
varit öppen mellan datumen 3-4 Maj 2017. Enkäten kan delas upp i två delar där den första 
delen ställer allmänna frågor om respondentens kön, ålder och om de för närvarande är 
studenter. Vidare ställs det i denna sektion lite övergripande frågor för att säkerställa att 
respondenten tillhör den valda målgruppen och kan besvara de kommande frågorna i enkäten. 
Detta innebar att fråga respondenterna huruvida de är högskole- och universitetsstudenter och 
om de använder sig av plattformen Facebook. 

 
Den andra delen innehåller de huvudsakliga frågorna för enkäten där det exempelvis 
ifrågasätts vilken funktionalitet respondenten föredrar på Facebook, samt frågor som rör 
notifikationer från Facebook och slutligen hur respondenten agerar när hen får en notifikation. 
Utifrån denna totala mängd svar som samlats in är det 122 svar som är valida. Anledningen  
till 25 deltagarna som valdes bort var att de inte passade in på den målgrupp som studien 
riktades mot, då de varken var studenter eller använde Facebook till att kommunicera med 
andra studenter och dela skolinformation. 

 
Majoriteten av frågorna och påståenden besvarades med hjälp av en svarsskala från 1-5. 
Svarsalternativ som respondenterna fick välja mellan var följande: 

 
● 1 = Stämmer inte alls 
● 2 = Stämmer ganska dåligt 
● 3 = Stämmer ibland 
● 4 = Stämmer ganska bra 
● 5 = Stämmer in helt 

 
Resultatet som har samlats in från enkätundersökningen kommer nedan att presenteras och 
analyseras genom att kopplas mot övriga frågor och framförallt forskningsfrågan för att se om 
det finns en koppling mellan de svaren som angivits. 

 
Samlat resultat från enkätundersökningen 

Eftersom det enda kravet hos de respondenter som deltog i enkäten var att de skulle vara 
studenter var det intressant att se på vilken ålder som hade störst mängd användare av 
Facebook. Figuren nedan visar just åldern på respondenterna och siffrorna inuti varje stapel 
visar hur många användare som finns för varje ålder. Den högsta stapeln i mitten har 
markerats med en ljusare färg för att påvisa den ålder som hade störst svarsfrekvens i 
undersökningen, vilket i detta fall var 23. Baserat på resultatet från undersökningen går det 
även att se att majoriteten av respondenterna är yngre användare och mer än två tredjedelar av 
hela populationen är yngre än 25. Antalet användare per ålder minskar ju äldre deltagarna är 
och enbart 39 respondenter (31,2 %) är 25 eller äldre. Utifrån enkätens resultat går det att säga 
att de studenter som använder sig av Facebook är förmodligen mellan åldrarna 19 till 25. 
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Figur 2 - Ålder hos respondenter 

 
Med tanke på att alla respondenter använde sig av Facebook var det vidare intressant att se på 
hur ofta de besöker webbplatsen. Resultatet i figuren nedan tyder på att respondenterna sällan 
lyckas distansiera sig från att vara tillgängliga på Facebook och 89,3 % av populationen 
svarade att de använder sig av Facebook flera gånger per dag. Det går dock inte att säga exakt 
hur ofta dessa deltagara väljer att gå in på Facebook, men det är en tydlig majoritet som 
använder sig av Facebook på en daglig basis. Mindre än två procent av populationen säger att 
de går in på Facebook flera gånger i veckan, vilket är svårt att ens jämföra när detta ställs mot 
de dagliga användarna. 

 

Figur 3 - Deltagarnas användningsfrekvens 
 
Efter dessa inledande frågor följde nästa avsnitt i enkäten. I denna del fick respondenterna 
först besvara frågor med olika påståenden som handlade om deras preferenser vad gäller 
kommunikation via Facebook för att fråga andra studenter om skolarbete. De påståenden som 
respondenterna fick ta ställning till involverade vilken funktion inom Facebook de helst 
använde för att få svar på sina frågor som rör skolinformation. 

 
Det första påståendet som de fick ta ställning till var om de gjorde statusuppdateringar på sin 
profil för att ställa sina frågor om skolinformation. På detta påstående var det 80 (65,6 %) som 
svarade med att detta påstående inte alls stämde. De övriga 42 respondenternas svar var  
relativ utspridda bland de övriga alternativen men svarsfrekvensen per alternativ var väldigt 
lågt. Bland de övriga alternativen var svarsfrekvensen var det 18 respondenter (14,8 %) som 
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svarade att påståendet stämde dåligt på dem. På resterande alternativ var det tio respondenter 
eller färre som ansåg att dessa svarsalternativ passar in på dem, vilket är svårt att dra en 
generell slutsats ifrån. 

 

Figur 4 - Användning av statusuppdateringar på Facebook 
 
Det andra påståendet som gavs var att de hellre vänder sig till en specifik grupp på Facebook 
för att fråga om skolinformation. Trots att majoriteten svarade att de stämmer in helt med 
detta, var det inte lika ojämn fördelning mellan de olika svarsalternativen som det var på 
föregående påstående. 7,4 % och 9 % ansåg att detta påstående inte alls eller stämde ganska 
dåligt. 22,1 % kände att de låg någonstans i mitten och svarade att det stämde ibland. 26, 2 % 
av respondenterna kände att detta påstående stämde in ganska bra på dem medan 35,2 % av 
deltagarna ansåg att påståendet stämmer helt in på dem. 

 

Figur 5 - Användning av gruppfunktion på Facebook 
 
Det sista påståendet gällande olika funktioner för kommunikation på Facebook omfattade 
chattfunktionen. Närmare specifikt fick respondenterna svara på om de väljer att använda sig 
av chattfunktionen för att fråga andra studenter om skolinformation. En klar majoritet av 
deltagarna ansåg att de använde denna funktion för att interagera med andra studenter. 90 
respondenter (73,8 %) svarade att detta påstående stämde in helt med dem. För jämförelse var 
det sammanlagt 26,8 % av respondenterna som valde något av de andra svarsalternativen på 
detta påstående. 
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Figur 6 - Användning av chattfunktion på Facebook 

 
Efter de frågor som rörde vilka funktioner som respondenterna helst använde på Facebook 
hade enkäten en del frågor som rörde hur de upplevde notifikationer från Facebook och om de 
ansåg att detta kunde vara ett störningsmoment i samband med egenstudier. Resultatet som  
har samlats in i denna enkätundersökning visar på att respondenterna är inte överens i denna 
fråga. 21 (17,2 %) stycken svarade att de inte alls känner att de kan bli distraherade från sitt 
eget skolarbete om de får en fråga via Facebook som rör skolarbete. 26 (21,3 %) respondenter 
svarade att detta stämmer in ganska dåligt på dem och 36 (29,5 %) respondenter ansåg att det 
stämmer ibland. 27 respondenter (22,1 %) ansåg att påståendet stämmer in ganska bra på dem 
och enbart tolv (9,8 %) stämde in helt med påståendet. 

 

Figur 7 - Deltagarna och andra studenter 
 
I denna fråga behövde respondenterna ta ställning till huruvida de väljer att stänga av 
potentiella sätt att kontakta dem under skolarbete. Nästan hälften (48 %) av respondenterna 
väljer att inte stänga av och göra sig okontaktbara under skolarbete. 27 respondenter anser att 
påståendet stämmer in ganska dåligt på dem och väljer sällan att göra sig okontaktbara. 13,9 
% av deltagarna känner att lägger sig någonstans i mitten och känner att frågan stämmer in på 
dem ibland. 11,9 % håller med ganska mycket och endast 4,9 % instämmer helt med denna 
fråga. För att undersöka denna fråga djupare fick respondenterna i nästa fråga berätta hur de 
valde att göra sig okontaktbara under skolarbete. 



26  

 
Figur 8 - Kontaktbarhet 

 
Diagrammet nedan visar på den fördelning som fanns bland populationen gällande hur de 
valde att göra sig okontaktbara. Trots att 48 % av respondenterna inte alls stämde in med 
föregående påstående var det 42,62 % som valde att sätta mobilen på ljudlös för att göra sig 
okontaktbar under skolarbete. Jämförelsevis var det enbart 34 respondenter (27,87 %) som 
svarade ingenting på denna fråga och 22 deltagare (18,03 %) stänger av alla notiser  på 
mobilen under skolarbete. Resterande alternativ för denna fråga var det få respondenter som 
valde som svarsalternativ. 5,74 % väljer att sätta mobilen på flygplansläge och endast en 
respondent i populationen väljer att stänga av mobilen helt i samband med skolarbete. 
Resterande 4,92 % kände att inget av de alternativ som fanns passade in på dem och valde att 
svara annat på frågan. 

 

Figur 9 - Graden av kontaktbarhet 
 
För att sedan konkretisera respondenternas uppfattning om den påverkan som Facebook kan 
ha på dem i samband med skolarbete fick de ta ställning till huruvida de upplever 
notifikationer som ett störande moment. Det framkom att en klar majoritet ansåg att 
notifikationer är ett störande moment för dem. 30 (24,6 %) respektive 45 respondenter (36,9 
%) svarade att detta påstående stämmer in ganska bra respektive att det stämmer in helt på 
dem. 22 respondenter (18 %) uppgav att de ibland upplever Facebook som ett störande 
moment och resterande 25 respondenter svarade att det stämde ganska dåligt (9,85 %) eller att 
det inte alls stämmer (10,7 %). 
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Figur 10 - Notifikationer som ett störningsmoment 

 
När det kom till påståendet om respondenterna använde Facebook för att ställa frågor till 
andra studenter för att bekräfta sin egen uppfattning av skolmaterial och  skolarbete så ansåg 
43 respondenter (35,2 %) att detta stämde ganska bra, 35 (28,7 %) att det stämde helt och 25 
(20,5 %) att det stämde ibland. Endast 19 respondenter svarade att det inte alls stämde eller att 
det stämde ganska dåligt. 

 
Figur 11 - Deltagarnas användning av Facebook - Bekräftelse 

 
För påståendet om de använde Facebook för att skapa en dialog och diskussion kring 
skolmaterial för att se hur andra studenter har tolkat samma information så var det en 
intressant fördelning bland svaren. 31 respondenter (25,4 %) svarade att detta påstående 
stämde helt in enligt dem, 30 (24,6 %) att det stämde ganska bra, 25 (20,5 %) att det stämde 
ganska dåligt, 22 (18 %) att det stämde ibland och 14 (11,5 %) att det inte alls stämde enligt 
dem. 
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Figur 12 - Deltagarnas användning av Facebook - Dialog 

 
En tydlig positiv effekt som framkom från resultatet var att en stor andel respondenter ansåg 
att andra studenter kan använda Facebook för att hjälpa dem med sitt skolarbete. 97 
respondenter (79,5 %) höll inte med påståendet att andra studenter inte kunde hjälpa dem via 
Facebook med frågor som rörde deras skolarbete. 14,75 % av populationen ansåg att 
påståendet varken stämmer in bra eller dåligt på dem själva och valde att svara neutralt. 
Endast sju respondenter i enkäten (5,8 %) tyckte att Facebook inte kan användas för att få 
hjälp och 18 (14,8 %) respondenter ansåg att detta stämmer in ganska bra på dem med. 

 
Figur 13 - Facebook som ett hjälpmedel 

 
Det är väldigt vanligt att respondenterna väljer att ta ett oplanerat avbrott för att besvara 
meddelanden på Facebook. 37,7 % svarade att de stämmer in helt med detta påstående och att 
de ofta väljer att ta dessa avbrott i sitt skolarbete. 31,15 % av respondenterna ansåg att de 
kunde ta oplanerade avbrott ganska ofta jämför med de 13,11 % som avbryter skolarbetet 
ibland. En mindre del av populationen tyckte snarare att de själva sällan eller aldrig tar 
oplanerade avbrott i sitt skolarbete för att besvara meddelanden på Facebook. 11,48 % av 
populationen ansåg att påståendet stämde in ganska dåligt på dem och jämförelsevis var det 
enbart 6,56 % av respondenterna som inte alls höll med i detta sammanhang. 
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Figur 14 - Deltagarnas oplanerade avbrott 

 
I förhållande till nästa påstående som ifrågasätter huruvida det är svårt för studenter att återgå 
till sitt skolarbete efter att ha tagit detta avbrott är svaren mer spridda. Överlag finns det en 
jämn fördelning bland de olika svarsalternativen i detta påstående. Den största svarsgruppen 
var dem som svarade att det stämde ganska bra med 31 respondenter (25,4 %). Näst störst var 
gruppen på 28 respondenter som svarade att det stämde ibland (23 %) följt av de 25 som 
svarade att detta stämde dåligt (20,5 %) och de 22 som ansåg att detta inte stämde alls (18 %). 
Endast 16 respondenter (13,1 %) svarade att de stämde helt in på detta påstående. 

 
Figur 15 - Deltagarnas resumption lag 

 
Studien försökte identifiera specifika faktorer som gör att studenter fokuserar på notifikationer 
och avbryter sitt skolarbete. Respondenterna fick således ta ställning till om de upplever 
notifikationer som en stund att koppla av från sitt skolarbete. I denna fråga fanns det en stor 
spridning bland populationen. 58 respondenter (24,59 %) anser att detta inte alls  stämmer in 
på hur de ser på notifikationer. Ytterligare 22,13 % tycker att påståendet stämmer in ganska 
dåligt på dem själva. Jämförelsevis var det 20,49 % som ganska starkt höll med om detta 
påstående, men bara 13,11 % ansåg att de instämde helt med hur de upplever notifikationer. 
En relativt stor andel (19,67 %) av respondenterna hade ingen direkt åsikt i detta sammanhang 
och valde att svara neutralt. 
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Figur 16 - Deltagarnas uppfattning om notifikationer 

 
Vid frågan om vilken form av notifikation från Facebook som hade störst chans att få 
respondenterna att avbryta sitt skolarbete så var det notifikationer från chattfunktionen som 
hade en klar majoritet av svaren. 98 (80,3 %) respondenter svarade att med detta alternativ. 
Resterande respondenter var fördelade på följande svarsalternativ. 17 respondenter (13,9 %) 
angav att bli omnämnd i en kommentar hade störst chans att avbryta dem. 5  av  
respondenterna svarade att om de blir notifierade om inlägg i en grupp (3,3 %) eller att få en 
evenemangsinbjudan (0,8 %) hade störst chans att avbryta dem. Endast två deltagare (1.6 %) 
valde alternativet Annat. 

 

Figur 17 - Graden av påverkan från notifikationer 
 
Eftersom en stor majoritet svarade att chattfunktionen har störst chans att avbryta 
respondenterna var det viktigt att se hur de tog ställning kring påståendet om de svarar 
omedelbart på meddelanden de får från Facebook när de sitter med skolarbete. Bara 24 
respondenter ansåg att detta påstående stämde in helt på dem (2,5 %) eller att det stämde 
ganska bra (17,2 %) in på dem. Störst var gruppen som svarade att det stämde dåligt in på  
dem med 42 respondenter (34,4 %) och 22 (18 %) svarade att detta inte stämde alls. Näst 
störst svarsgrupp var gruppen som svarade att detta påstående stämde ibland med 34 (27.9 %). 
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Figur 18 - Deltagarnas svarstid 

 
När respondenterna fick svara på frågan om vad de gör när de får en notifikation från 
Facebook när de studerar, så var det en stor majoritet på 79 respondenter (64,6 %) som  
svarade att de främst väljer att granska och se från vem eller vad notisen är ifrån och vad den 
gäller men valde att vänta tills de tar en paus för att öppna den och eventuellt svara. 24 
respondenter (19,7 %) svarade att de ser vem eller vad notisen är ifrån och öppnar den direkt 
för att få veta mer. Elva respondenter (9 %) svarade med att ange ett eget svar genom att välja 
alternativet Annat. Bara åtta respondenter (6,6 %) svarade att de ignorerar notifikationer när 
de sitter med skolarbete. 

 

Figur 19 - Reaktion av en notifikation 
 
 

Jämförande av variabler 
 
I studien fick respondenterna ta ställning till och beskriva hur frekventa användare av 
Facebook de är. Denna fråga jämfördes sedan med respondenternas kön. Av de 122 valida 
svar som samlats in var 67 (55 %) stycken kvinnor, 54 (44 %) stycken män och en (1 %) 
respondent svarade annat. Resultatet visar på att det inte finns någon signifikant betydelse 
gällande vilket kön respondenterna tillhör. 47 (87 %) män i enkäten använder sig av Facebook 
flera gånger per dag. Jämförelsevis använder sig 61 (91 %) kvinnliga respondenterna i studien 
sig av Facebook i samma utsträckning som männen. En respondent identifierar sig som annat 
men svarade på samma sätt och använder Facebook flera gånger per dag. 8 % av kvinnorna 
svarade att de använder Facebook minst en  gång per dag, vilket motsvarar  fem  kvinnor, och 
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11 % (sex respondenter) av männen valde samma svarsalternativ. Det är dock viktigt att ha i 
åtanke att minst en gång per dag kan innebära att de använder Facebook mer än så under en 
dag. 

 

Tabell 1 - Jämförelse mellan kön och användningsfrekvens 
 
För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan de olika åldersgrupperna när det kom 
till hur ofta de använde Facebook jämfördes dessa två variabler med varandra. Resultatet från 
jämförelsen visar på att det inte finns en större skillnad. 109 av de 122 av respondenterna 
svarade att de använde Facebook flera gånger per dag och detta var det mest förekommande 
svaret bland alla åldersgrupperna. 

 

Tabell 2 - Jämförelse mellan ålder och användningsfrekvens 
 
I frågan ”Jag väljer att ta oplanerade avbrott från mitt skolarbete för att besvara meddelanden 
på Facebook” och frågan “När jag tar ett uppehåll från skolarbetet för att besvara frågor på 
Facebook är det svårt för mig att återgå till mina studier” finns det en ganska stor spridning 
bland populationen. 14 respondenter stämmer in helt med att de tar oplanerade avbrott i sitt 
skolarbete, men de anser bara att det är svårt att återgå till sitt skolarbete efter avbrottet  
ibland. Elva deltagare tyckte däremot att de stämde in helt med båda dessa påståenden. 
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Tabell 3 - Jämförelse mellan fråga 10 och fråga 11 

 
När det kom till användningsfrekvensen av Facebook jämfört med huruvida respondenterna 
svarar omedelbart på meddelanden från Facebook när de sitter med skolarbete finns det ingen 
tydlig korrelation. Även om majoriteten av respondenterna (89,3 %) använder sig av 
plattformen flera gånger per dag är de oense i hur snabbt de besvarar meddelanden från 
Facebook när de sitter med skolarbete. 35 respondenter (29 %) tycker att de är ganska dåliga 
på att besvara meddelanden som de får under skolarbete. Jämförelsevis tycker 21  
respondenter (17 %) att detta snarare stämmer in ganska bra på dem själva. 

 

Tabell 4 - Jämförelse mellan användningsfrekvens och fråga 14 
 
I frågorna “Jag väljer att stänga av potentiella sätt för andra studenter att kontakta mig under 
skolarbete” och “Hur gör du dig okontaktbar vid skolarbete?” valde 48 % av populationen, 
vilket motsvarar 58 respondenter, att inte stänga av potentiella sätt för andra studenter att 
kontakta dem under skolarbete. Samtidigt väljer 52 (43 %) respondenter att sätta mobilen på 
ljudlös när de sitter med skolarbete. 20 (23 %) respondenter väljer inte att stänga av  
potentiella störningsmoment och gör sig aldrig okontaktbara. 

 

Tabell 5 - Jämförelse mellan fråga 5 och fråga 6 
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För påståendet “Jag upplever notifikationer som ett störande moment när jag sitter med 
skolarbete” var det 36,89 % (45 respondenter) av populationen som stämde in helt. Detta är 
intressant på grund av den stora andelen respondenter som inte väljer att göra  sig 
okontaktbara under skolarbete. Det går att spekulera om varför respondenterna inte gör detta. 
Det skulle exempelvis vara att de anser att det vissa notifikationer är viktigare är skolarbetet 
och ser därför till att de skulle kunna avbryta sin nuvarande aktivitet för detta. 

 

Tabell 6 - Jämförelse mellan fråga 5 och fråga 12 
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5 Diskussion 
 
Undersökningens syfte var att se vilken påverkan användandet av Facebook kan ha på 
studenter som sitter med skolarbete. Från det resultat som enkätundersökningen gav är det 
möjligt att se vilket ställningstagande som respondenterna tog till de påståenden som enkäten 
innehåller. Det var viktigt att se hur respondenterna förhöll sig till de olika formerna av 
påståenden som rörde valet av funktioner, beteende och upplevelser som rör Facebook och för 
att se om det finns någon form av påverkan. För att diskutera begreppet påverkan baserat på 
det resultat som har samlats in delas påverkan upp beroende på funktion, beteende och sättet 
som respondenterna väljer att minimera sin påverkan. 

 
5.1.1 Påverkan baserat på beteende 
I kapitlet relaterad litteratur benämns Altmann & Trafton (2004) och deras två begrepp 
interruption lag och resumption lag. Enkätundersökningen visar på att många respondenter 
(37,7 %) i populationen väljer att ta oplanerade avbrott för att besvara meddelanden från 
Facebook. Däremot är respondenterna oense om huruvida det är svårt att återgå till skolarbetet 
efter att ha tagit ett uppehåll. Cirka 40 % av populationen tycker i någon utsträckning att det  
är svårt att återgå till arbetet efter ett avbrott och ytterligare 40 % anser raka motsatsen i att  
det inte är svårt att göra detta. 

 
Det går inte att dra någon definitiv slutsats från denna observation, men det går att spekulera 
kring vad detta betyder jämfört med befintlig litteratur. Brooks (2015) menar att det kan ta  
upp till 25 minuter att återgå till en aktivitet efter att den har avbrutits. Däremot verkar många 
i population tycka att detta inte stämmer in på dem. Möjligtvis går det att tolka detta som att 
de respondenter som anser att det inte är svårt att återgå till den första aktiviteten efter ett 
uppehåll inte uppfattar den tid det tar för dem att sätta sig in i aktiviteten igen. Med detta 
menas att respondenterna inte är medvetna om mängden resumption lag och den tid som 
passerat från dess att de tog ett avbrott till dess att de återgår till huvudaktiviteten igen. Det är 
dock viktigt att nämna att det finns en chans att respondenterna i denna  population faktiskt 
kan sätta sig in i huvudaktiviteten igen omedelbart efter ett avbrott. Enbart baserat på 
resultatet från undersökningen är det dock svårt att kunna säga om detta stämmer. 

 
En aspekt som var av intresse var hur högskole- och universitetsstudenter ser på 
användbarheten av Facebook. I syfte att ta reda på om respondenternas skolarbete kan 
förbättras genom användning av Facebook fick de ta ställning till huruvida de ansåg att andra 
studenter kunde hjälpa dem med sitt eget skolarbete via Facebook. Från resultatet kan en 
koppling göras till Davis (1989) i att respondenterna kan välja att ta oplanerade avbrott 
eftersom de tror att användningen av ett system förbättrar effektiviteten i utförandet av ett 
arbete. Nästan hälften (48 %) av respondenterna menar att det är möjligt för dem att få hjälp 
med sitt eget skolarbete genom Facebook från andra studenter. Det går att tolka resultatet från 
den insamlade empirin i enkäten som att respondenterna väljer att ta oplanerade avbrott i sitt 
skolarbete, eftersom de anser att de kan utföra sitt skolarbete mer effektivt genom en 
användning av Facebook. 

 
Denna effektivitet kan möjligtvis exemplifieras i frågan om huruvida respondenterna anser att 
Facebook kan användas för att ställa frågor till andra studenter för att bekräfta sin egen 
uppfattning av skolmaterialet eller skolarbetet. Mer än hälften (63,94 %) av alla respondenter 
ansåg i någon större utsträckning att de håller med om detta påstående vad gäller deras egen 
interaktion med informationssystemet. 



 

Detta skulle även kunna handla om den responskonflikt som Groff et al (1983) nämner i 
tidigare kapitel. Med detta menas att respondenterna väljer att ta ett oplanerat avbrott i sitt 
skolarbete för att använda Facebook eftersom de ofrivilligt ställs inför ett val i vad ska lägga 
sin uppmärksamhet på. Det skulle kunna tolkas som att en notifikation från Facebook skapar 
ett behov till att undersöka och möjligtvis besvara notifikationen. 

 
5.1.2 Påverkan baserat på funktionalitet 
Utz (2015) menar att gruppfunktionen i Facebook kan användas för att exempelvis samla alla 
ens klasskamrater på en och samma plats. Detta ökar chansen till att på ett effektivt sätt dela 
information. Enkätundersökningen visar på att gruppfunktionen i Facebook används väldigt 
frekvent i samband med skolarbete och föredras över statusuppdateringar. 35,25 % av 
populationen stämmer helt in med att de vänder sig till denna funktion för att fråga om 
skolinformation och ytterligare 26,33 % anser detta stämmer in ganska bra på dem själva. 
Detta visar på att den påverkan som plattformen kan ha på högskole- och universitetsstudenter 
i samband med skolarbete kan vara positiv i form av en förhöjd effektivitet vad gäller 
utförandet av skolarbete. 

 
Tidigare nämndes Keitzmann et al (2011) och de sju byggstenarna som är grundläggande för 
de flesta former av sociala medier. Det går att dra en koppling till dessa byggstenar och de 
funktioner som respondenterna använder på Facebook. Grupper, och mer specifikt  
möjligheten att delta i och skapa grupper, är en av dessa byggstenar. Resultatet från 
enkätundersökningen visar på att respondenterna gärna använder sig av grupper för att dela ett 
gemensamt intresse i form av skolinformation och skolarbete. En annan byggsten som tas upp 
är delning av information och hur användare utbyter information sinsemellan. En funktion 
som ger användarna en möjlighet till att dela information är statusuppdateringar. Ryan & 
Xenos (2011) visar på att studenter i deras studie främst väljer att ta del av  
statusuppdateringar och chattfunktionen när de använder Facebook. I studien är det dock en 
överväldigande majoritet (65,57 %) som menar att de inte alls använder av  
statusuppdateringar för att ställa frågor kring skolarbetet. 

 
En tolkning som går att göra här är att respondenterna möjligvis anser att denna funktion är 
bra för delning av personlig information, men anses vara dålig för att fråga om skolarbete. Det 
går dock att ifrågasätta varför denna funktion inte är bra att använda i samband med just 
skolarbete. Återigen går det att dra en koppling till Utz (2015) och hur han menar att det är 
mer effektivt att ta del av en klassgrupp för att dela och diskutera skolinformation än det går 
genom statusuppdateringar. Detta skulle kunna vara eftersom respondenterna inte vill att de 
vänner som de har på Facebook som inte är högskole- och universitetsstudenter ska behöva 
läsa denna statusuppdatering, oavsett om dessa kan besvara frågan eller inte. 

 
5.1.3 Minimering av påverkan 
Det har tidigare etablerats att Facebook kan ha en positiv påverkan på studenter. Däremot går 
det inte att säga att Facebook enbart har en positiv påverkan på studenter vid en högskola eller 

universitet. Hew (2011) menar exempelvis att Facebook egentligen inte har någon positiv 
påverkan på studenter i samband med skolarbete, utan att de använder Facebook för att 
komma bort från skolarbete. En tolkning som kunde göras här är att studenter väljer att 

använda sig av Facebook och notifikationer från Facebook som en stund att koppla av från 
skolarbetet och det skulle således vara av värde att ifrågasätta huruvida högskole- och 

universitetsstudenter anser att  detta stämmer.  Respondenterna höll  dock  inte med  om  detta 
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påstående och närmare hälften av alla deltagare (46,72 %) ansåg i någon grad att detta inte 
stämde in på dem. 

 
Från enkätundersökningen går det heller inte att dra en tydlig slutsats om hur 
kommunikationen och interaktion mellan studenter gällande skolarbete är distraherande. 
Högst svarsfrekvens återfanns bland de respondenter som ansåg att frågor från Facebook som 
rör skolarbete stör det egna skolarbetet ibland (29,51 %). Däremot är det nästan hälften av 
populationen (48 %) som inte väljer att stänga potentiella sätt att bli distraherade i samband 
med skolarbete genom att exempelvis stängs av mobiltelefonen. Många respondenter (42,62 
%) väljer dock att sätta just mobiltelefonen på ljudlös under skolarbete. 

 
Detta skulle kunna tolkas som att respondenterna inte anser att de gör sig okontaktbara genom 
att använda denna funktion. Studien syftar inte till att undersöka varför respondenterna väljer 
att inte göra sig kontaktbara i samband med skolarbete, men en tolkning som kan göras är att 
respondenterna väljer att inte göra sig helt okontaktbara eftersom detta innebär att de skulle 
vara okontaktbara vid exempelvis ett nödfall. Det är dock värt att nämna att detta gäller frågor 
ställs mellan studenter berör skolarbetet. Studien tar inte hänsyn till hur respondenterna 
reagerar på meddelanden som inte har med skolarbetet att göra. Det är svårt att säga om 
innehållet i notifikationen från Facebook spelar en roll vad gäller hur distraherade studenter 
blir av Facebook. 

 
Att sätta mobilen på ljudlös begränsar dock inte tillgängligheten till Facebook och det går 
således att ifrågasätta huruvida detta minimerar den påverkan mediet kan ha på 
respondenternas skolarbete. En överväldigande majoritet (80,33 %) anser att chattfunktionen 
på Facebook har störst chans att distrahera och avbryta respondenternas skolarbete. Detta är 
intressant eftersom majoriteten (73,77 %) primärt väljer att använda sig av just 
chattfunktionen för att fråga andra studenter om skolinformation. Även tidigare studier har 
visat på att studenter många gånger väljer att använda sig av chattfunktionen i sitt Facebook- 
användande (Ryan & Xenos 2011). 

 
Med tanke på att detta är den funktion som har störst chans att påverka högskole- och 
universitetstudenter både vad gäller fokus på skolarbete men även användningen av Facebook 
går det att ifrågasätta om respondenterna är medvetna om detta potentiella störningsmoment. 
En tolkning som kan göras här är att utformningen av chattfunktionen för tillfället är 
bristfällig. Enligt Speier, Vessey & Valacich (2003) kan designen och utformningen av ett 
informationssystem ha en påverkan på de som använder sig av systemet. En observation som 
går att göra här är att det inte går att blockera meddelanden i Facebook om du som respondent 
inte vet vem som skickar meddelandet. Det skulle möjligtvis krävas en uppdatering i  
befintliga chattfunktionen för att minimera störningsmomentet för högskole-och 
universitetsstudenter. 

 
Sociala medier är ett fenomen som idag har en oerhört stor spridning. Speciellt Facebook som 
nästan har 2 miljarder konton har haft en otrolig framfart bland dessa plattformar och denna 
tillväxt kommer bara att fortsätta. För studenter vid högskolor och universitet är Facebook en 
central del av både deras studier och privatliv. Kommunikation och användningen av 
plattformen är något som fortfarande diskuteras bland forskare och vilken påverkan 
användandet av sociala medier har på dess användare är ett högst relevant ämne. Det finns 
faktorer och sammanhang som måste övervägas när det gäller den påverkan som Facebook  
har på högskole- och universitetsstudenter. 
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Studien har haft fokus på att undersöka vilken påverkan Facebook har på studenter vid 
högskolor och universitet i samband med skolarbete. Resultatet från studiens 
enkätundersökning visar på att påverkan kan tolkas på olika sätt och att det finns olika typer 
av påverkan som måste tas i beaktning när det gäller Facebook i samband med skolarbete. 
Exempelvis framkommer det att användningen av chattfunktionen för att kommunikation med 
andra studenter är någonting som många respondenter anser vara en positiv faktor och är  
något som en bra påverkan på skolarbetet. Samtidigt anser majoriteten (80,33 %) att 
chattfunktionen har störst sannolikhet att avbryta respondenternas skolarbete. 

 
När det gäller funktionaliteten i Facebook gick det att se en tydlig koppling till befintlig teori 
och vad tidigare studier har sagt med de påståenden som ställdes gällande användning av 
funktioner som chattfunktionen och grupper (Ryan & Xenos 2011; Nikolaou 2014; Utz 2015; 
Waldman 2013). Det var positivt att se att så många respondenter ansåg att de kunde använda 
Facebook för att både be andra studenter om hjälp och att skapa diskussioner kring varandras 
uppfattningar och tankar. Möjligheten att kunna göra detta går att se som ett tydligt exempel 
på hur Facebook kan användas som ett hjälpmedel, vilket delar av den presenterade teorin i 
studien också påvisar. 

 
Det finns således exempel på hur Facebook kan vara ett hjälpmedel och den positiva effekten 
som plattformen kan ge upphov till, vilket tydliggörs genom resultatet. Det går däremot inte 
att bortse från de negativa aspekterna, menar Brooks (2015). I syfte att undersöka om 
Facebook anses ha en distraherande påverkan under skolarbete ställdes frågor i 
enkätundersökningen som var av en negativ karaktär. Dessa frågor och påståenden rörde 
exempelvis hur respondenterna upplevde kontakt via Facebook när de satt med skolarbete och 
om notifikationer kunde upplevas som ett störningsmoment. Från resultatet i 
enkätundersökningen identifierades det tydliga exempel på hur Facebook kan ses som ett 
störningsmoment i detta sammanhang. Det var intressant att se att många respondenter höll 
med påståendet om huruvida notifikationer från Facebook stör deras arbete och att det sedan 
var svårt att återgå till den uppgift som de arbetade med. Detta är dock i enhetlighet med den 
teori som tidigare har tagits upp och diskuterats vad gäller den tid det tar för användare att 
återgå till sitt arbete efter ett uppehåll. 

 
Många studier har tidigare bedrivits som undersöker sambandet mellan Facebook och 
studenter (Brooks 2015; Junco 2011; Kirschner & Karpinski 2010; Kolek & Saunders 2008). 
Utifrån det vi kunde hitta i befintlig litteratur ansågs det dock att det inte fanns tidigare studier 
som hade lagt fokus på vilken påverkan interaktionen och kommunikationen med plattformen 
har på studenters skolarbete. Det finns flera anledningar till varför detta skulle vara viktigt. 
Först och främst handlar det om att belysa området och skapa en ökad förståelse för den 
påverkan som Facebook ger upphov till. Sedermera är det även nyttigt för utformningen av 
plattformen att vara medveten om de brister som finns i det nuvarande informationssystemet, 
vilket kan ge upphov till förbättringar. 

 
Ämnet Facebook är dock som sagt utforskat och de teorier som presenteras i tidigare kapitel 
har använts inte enbart som stöd för denna studie, men även för att ifrågasätta den teori som 
finns inom detta område. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att det är omöjligt att kunna 
presentera all relevant teori och det är mycket möjligt att flera skrivna studier hade varit 
lämpliga att diskutera i detta sammanhang. Således är det viktigt att vara kritisk till innehållet  
i vår studie och jämföra dess resultat för att identifiera faktorer som kan ha missats. 
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Digitala plattformar som Facebook fortsätter att växa årligen och är här för att stanna. Det 
kommer således alltid att finnas ett behov av att bedriva forskning som berör detta ämne, i  
takt med hur mycket dessa plattformar förändras. Fler infallsvinklar och aspekter behöver 
undersökas och tas i beaktning vilket leder till uppkomsten av nya frågor som behöver 
besvaras. Någonting som exempelvis inte tas hänsyn till är den enhet som används för att 
interagera med Facebook. Nya enheter i form av smartmobiler, läsplattor och smarta klockor 
gör det möjligt att kommunicera med människor på hittills otänkbara sätt. Detta är en 
någonting som både den akademiska världen och IT-världen kommer att behöva ta ställning 
till i framtida scenarion. 
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6 Slutsats 
 
Syftet med studien var att undersöka interaktionen som högskole- och universitetsstudenter 
har med Facebook och den potentiella påverkan plattformen kan ha i samband med  
skolarbete. Detta var till för att sedan kunna besvara frågeställningen som var följande: 

 
Vilken påverkan ser studenter i att använda sociala medier för att kommunicera i samband 
med skolarbete? 

 
Resultatet från studien visar på att det finns olika typer av påverkan, som både kan uppfattas 
som positiva och negativa. Huruvida Facebook fungerar som antingen ett hjälpmedel eller ett 
störningsmoment i samband med skolarbete går det inte att direkt svara på. Studien har istället 
gett upphov till indikatorer gällande vilken påverkan som Facebook kan ha på högskole- och 
universitetsstudenters skolarbete. Dessa former av påverkan som har identifierats för studien 
kan delas upp i två kategorier: påverkan baserat på beteende och påverkan baserat på 
funktionalitet. I studien har det även identifierats förebyggande åtgärder som högskole- och 
universitetsstudenter tar för att motverka den påverkan som Facebook kan ha på deras 
skolarbete. 

 
Under påverkan baserat på beteende är det svårt att se en koppling mellan resultat och teori 
gällande huruvida respondenterna själva anser att de har svårigheter i att återgå till skolarbetet 
efter ett uppehåll. Mindre än hälften av respondenterna anser att det i någon grad är svårt att 
återgå till skolarbetet efter ett uppehåll, som en följd av interaktionen med Facebook. En 
tolkning som kan göras är att studenterna är inte medvetna om hur lång tid och hur svårt det är 
att återgå till skolarbetet efter ett avbrott på Facebook, vilket innebär att tjänsten har en 
negativ inverkan på skolarbetet. Däremot går det även att tolka det som att respondenterna 
väljer att ta ett oplanerat avbrott i sitt skolarbete och använder Facebook eftersom de anser att 
detta kan leda till att de mer effektivt kan utföra sitt skolarbete. Detta genom att använda sig 
av chatt- eller gruppfunktionen för att interagera och fråga andra studenter om 
skolinformation, vilket kan hjälpa studenterna och har en positiv inverkan på deras skolarbete. 

 
Under påverkan baserat på funktionalitet diskuteras det huruvida olika funktioner kan ha olika 
stor påverkan på högskole- och universitetsstudenter. Från den insamlade empirin går det att  
se att respondenternas användarvanor går i linje med vad teorin säger om funktionaliteten i 
Facebook. Den mest använda funktionen är chattfunktionen, följt av gruppfunktion och sist 
statusuppdateringar för att kommunicera kring skolarbete. Gruppfunktionen anses även vara 
bättre än statusuppdateringar för delning av information och för att fråga andra studenter om 
skolinformation och är mer effektiv när funktionen används i samband med skolarbete. En 
slutsats som dras här är att statusuppdateringar är bra för att dela allmänna tankar och 
upplevelser som inte nödvändigtvis berör skolarbetet. Gruppfunktionen kan således tolkas 
som att ha en mer positiv inverkan på skolarbetet än statusuppdateringar vad gäller delning av 
information. 

 
Studien identifierade även förebyggande åtgärder som respondenterna tar för att minimera 
risken för påverkan. Resultatet visar på att respondenterna inte väljer att göra sig otillgängliga 
under skolarbete för att minimera risken av att bli utsatta för ett störningsmoment. Samtidigt 
väljer nästan hälften av populationen att, på eget initiativ, sätta mobilen på ljudlös under 
skolarbete. En slutsats som kan dras här är att detta inte kan ses som att göra sig okontaktbar 
och    att    respondenterna    frivilligt    väljer    att    inte    minimera    risken    för potentiella 
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störningsmoment. Detta kan vara eftersom de inte vill vara okontaktbara vid eventuella 
nödfall. 

 
Tidigare nämndes det att chattfunktionen är den funktion som främst används av deltagarna i 
enkätundersökningen, men samma funktion har även störst chans att  ha en negativ inverkan 
på respondenternas skolarbete genom att ge upphov till ett avbrott. En tolkning som kan göras 
här är att utformningen av funktionen i dagsläget inte är optimal och skulle behöva en 
designuppdatering för att minimera det potentiella störningsmomentet i denna funktion. 
Exempelvis skulle Facebook kunna erbjuda en funktion som låter andra användare veta att de 
inte vill bli kontaktade för tillfället. Detta säkerställer att individen inte riskerar att bli 
distraherad, men fortfarande kan kontaktas om ett nödfall uppstår. 

 
Metodutvärdering 

Det finns nackdelar att ha i åtanke med den metod som har använts för insamling av data. 
Eftersom vår studie har baserats på en kvantitativ enkätundersökning för  datainsamling kan 
det hända att respondenterna har besvarat med specifika scenarion i åtanke. Detta är en risk 
som kan påverka resultatet som presenteras i studien. Recker (2013) menar i samma anda att 
kvantitativa metoder som enkätundersökningar har en tendens att isolera specifika aspekter av 
ett fenomen. Med detta menas att kvantitativa metoder inte tar hänsyn till det sammanhang 
som ett fenomen pågår under eller inträffar i, vilket gör alla aspekter av fenomenet inte tas i 
åtanke (Bryman & Bell 2011; Recker 2013). Samtidigt anses en kvantitativ metod ha varit 
mest lämplig för att besvara forskningsfrågan, även om det hade varit intressant att jämföra 
resultatet från den insamlade empirin mot en liknande studie för att identifiera om olika 
kontexter ger skilda resultat. 

 
En aspekt som diskuterades vid starten av studien var användningen av en kvalitativ 
datainsamlingsmetod istället för en kvantitativ datainsamlingsmetod. I detta fall skulle det 
innebära en kvalitativ enkätstudie med öppna svar för deltagarna. Syftet med en sådan studie 
skulle ha varit att ta reda på varför högskole- och universitetsstudenter föredrar vissa 
funktioner i Facebook och mer konkret ifrågasätta vilken påverkan de upplever att Facebook 
har på deras skolarbete. Denna metod avfärdades eftersom det hade varit svårt att analysera 
den data som hade samlats in i samband med studiens resurser. Studien hade krävt en relativt 
stor mängd svar och det är möjligt att respondenterna skulle besvara enkäten på ett sådant sätt 
att vi inte hade kunnat använda informationen för att besvara forskningsfrågan. 

 
Ytterligare ett tillvägagångssätt för studien hade kunnat vara att genomföra ett experiment för 
studiens datainsamling. En experimentell studie handlar exempelvis om att undersöka orsak 
och verkan där en grupp delas upp i två grupper och någon form av behandling görs enbart på 
en av dessa två grupper (Recker 2013). Exempelvis hade författarna interagerat med 
respondenterna genom att kommunicera via Facebook och observera vilken effekt detta ger 
upphov till. Efter experimentet hade de båda grupperna jämförts med varandra för att se om 
Facebook gav upphov till någon påverkan. 

 
Primärt valdes denna form av datainsamling bort på grund av de resurser som fanns 
tillgängliga för studien. Hade tillräckligt med resurser funnits för att genomföra detta 
experiment hade det fortfarande inte varit attraktivt för oss att välja denna metod. Detta 
eftersom hälften av deltagarna hade varit medvetna om att detta var ett experiment och 
vetskapen skulle kunna påverka deras resultat (Recker 2013). 
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Bidrag till informatikområdet 
Genom att skapa en ökad förståelse för den påverkan sociala medier har på studenter när  
dessa används i samband med skolarbete bidrar studien till informatikområdet. Studiens 
resultat kommer att kunna användas för att vidare studera interaktionen mellan människor och 
informationssystem. Kunskapsgapet som gav upphov till denna studie har börjats fyllas och 
sättet som människor väljer att använda sig av sociala medier är någonting som studien 
belyser. 

 
Studien bidrar även till att skapa en bättre förståelse för vilken påverkan teknik har på 
egenstudier. Möjligheten till att använda datorer, paddor och mobiler för att förenkla vardagen 
och skolarbetet har fått beröm gällande förhöjningen av människors livskvalitet. I många 
skolor idag erbjuds studenter tillgänglighet till teknik som stationära datorer och laptops,  
vilket sedan behöver användas för att utföra skolarbetet. I samband med denna närvaro till 
teknik kommer även närvaron till internet och sociala medier. Kopplingen mellan människor 
och användandet av informationssystem och teknik är i princip oundviklig. Således är det 
viktigt att undersöka vilken påverkan denna närvaro har på studenter, vilket kan kopplas till 
hur studien bidrar till informatikområdet. 

 
 

Vidare forskning 
Fokus i studien har legat på att identifiera vilken påverkan som Facebook kan ha på studenter 
när de sitter med skolarbete. Baserat på resultatet från den kvantitativa enkätundersökningen 
har vissa indikatorer identifierats gällande denna påverkan. Däremot ger studiens resultat som 
sagt enbart några indikationer på respondenternas påverkan. Vidare studier hade behövts för 
att ytterligare säkerställa att dessa indikatorer är väl grundade. Det hade dessutom varit 
fördelaktigt att genomföra en liknande kvantitativ studie i en större skala, då populationen för 
studien var relativt låg. Sedermera skulle en liknande studie göras som har ett rent 
slumpmässigt urval, eftersom detta inte används i studien, vilket kan ha haft en påverkan på 
resultatet. 

 
För vidare forskning som rör upplevelser och användning av sociala medier och Facebook kan 
det vara bra att genomföra studier som mer djupgående undersöker vilka följder de 
identifierade formerna av påverkan kan ha både på studenter samt deras skolarbete. Detta med 
motiveringen att vår forskning bedrivs på en väldigt övergripande nivå. Exempelvis hade en 
studie kunnat genomföras där funktionaliteten i Facebook mer specifikt undersöks, för att 
konkret identifiera förbättringsområden för tjänsten. Alternativt hade en studie kunnat göras 
där fokus hade varit på att ta fram riktlinjer gällande användningen av sociala medier för 
studenter, i syfte att ytterligare förebygga den potentiella påverkan som Facebook kan ha på 
deras skolarbete. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför 
har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och 
lärare som mellan företag och utbildning. 

 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 

 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science. 
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 
manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är 
en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 
med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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