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Abstract  

In March 2020 the novel coronavirus COVID-19 forced Swedish universities to 

transfer from face-to-face learning to digital education. From one day to another, 

students could no longer interact with other students and teachers in a traditional 

classroom. The drastic change from face-to-face learning to digital education 

creates a unique situation and an interesting phenomenon to investigate. From a 

communicative perspective, we want to contribute to the research field of strategic 

communication. The research purpose of this study is to investigate in what way 

students’ internal communication satisfaction has been affected by digital education 

at Swedish universities. To fulfil the purpose, we conducted a quantitative survey 

with 221 respondents at Swedish universities and analysed the data through means 

and multiple regression analysis. The models and measurements used in this study 

are Communication Satisfaction Questionnaire, CSQ, Media Richness Theory, 

MRT, and Technology Acceptance Model, TAM. Findings show an average 

internal communication satisfaction level at 3,134 out of 5. We also found that 

Media Richness has a positive effect on students' internal communication 

satisfaction at Swedish universities.  
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Sammanfattning 

I mars 2020 övergick svenska universitet och högskolor från fysisk till digital 

undervisning till följd av coronapandemin. Från ena dagen till den andra kunde 

studenter inte längre träffa kurskamrater och lärare i en undervisningssal. Den 

drastiska förändringen från fysisk till digital undervisning utgör en unik situation 

som skapar ett intressant fenomen att undersöka. Utifrån ett 

kommunikationsperspektiv vill vi därmed bidra till forskningsfältet strategisk 

kommunikation. Syftet med den här studien är att undersöka hur digital 

undervisning påverkar studenters tillfredsställelse med den interna 

kommunikationen vid svenska universitet. För att uppnå syftet har vi utfört en 

kvantitativ enkätundersökning med 221 giltiga respondenter samt analyserat det 

empiriska materialet med hjälp av medelvärden och multipel regressionsanalys. De 

modeller och mätinstrument vi utgått ifrån är Communication Satisfaction 

Questionnaire, CSQ, Media Richness Theory, MRT, och Technology Acceptance 

Model, TAM. Studien resulterade i medelvärdet 3,134 av max 5 på den interna 

kommunikationstillfredsställelsen i sin helhet. Vi fann att medierikhet är den 

variabel som påverkar studenternas tillfredställelse med internkommunikation vid 

svenska universitet. 
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Nyckelord: Internkommunikation, Intern kommunikationstillfredsställelse, Digital 

undervisning, COVID-19, Studenter, Svenska universitet, Communication 

Satisfaction Questionnaire, Media Richness Theory, Technology Acceptance 
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1. Bakgrund 

Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen, WHO, att spridningen 

av coronaviruset COVID-19 klassas som en pandemi. Coronapandemin har lett till 

stora konsekvenser världen över med miljontals dödsfall och omfattande effekter 

på världsekonomin (World Health Organization [WHO], 2021). I takt med 

pandemins spridning och ökade restriktioner har evenemang inom bland annat 

sport, mode och kultur blivit inställda samtidigt som tjänstesektorn blivit hårt 

drabbad över hela världen. Såväl har pandemin lett till utmaningar för 

utbildningssektorn där en stor andel av världens skolor och universitet haft stängda 

lokaler sedan mars 2020 (UNICEF, 2021). 

Digitaliseringens framsteg har gjort det möjligt att genom digitala plattformar 

fortskrida undervisningen trots pandemin. Digital undervisning är inget nytt 

fenomen utan har under de senaste årtiondena vuxit i takt med digitaliseringens 

framfart och ökat internetanvändande (Novikov, 2020). Enligt Statista (2021) fanns 

det i januari 2021 över 4,66 miljarder aktiva internetanvändare vilket motsvarar 

59,5% av världens befolkning. Detta gör internet till en grundpelare i det moderna 

informationssamhället som binder samman miljarder människor över hela världen. 

Det är inte bara tillgången till internet som växer utan även kvaliteten på plattformar 

som gör det möjligt att kommunicera i realtid med video (Novikov, 2020). Detta 

gör att många svenska universitet, vilket i den här studien även inkluderar 

högskolor, under coronapandemin undervisar genom digitala plattformar som 

exempelvis Microsoft Teams och Zoom. På kort tid har både lärare och studenter 

varit tvungna att anpassa sig till denna nya undervisningsform. Den drastiska 

förändringen från fysisk till digital undervisning utgör en unik situation som skapar 

ett intressant fenomen att undersöka, nämligen hur studenter har påverkats av 

undervisningsformen. 

Kettunen (2014) utförde en kartläggning av högre utbildnings intressenter vilket 

inkluderar alla de organisationer, nätverk och privatpersoner som kan påverka 

målen för en viss organisation. Kartläggningen visar att ett universitets interna 
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intressenter inkluderar personal och studenter, medan externa intressenter 

inkluderar samarbetspartners och kunder. Studenter är en speciellt viktig grupp av 

interna intressenter då deras nöjdhetsgrad är proportionerlig mot universitetets rykte 

(Kettunen, 2014). Universitet med högt anseende ger studenter bra 

inlärningsförhållanden med en stimulerande miljö för självutveckling (Moraru, 

2012). Endast genom att förbättra dessa förhållanden kan ett universitet få bättre 

rykte och locka fler framstående studenter (Moraru, 2012). Studier i en högre 

utbildning består av obligatoriska och strukturerade moment såsom föreläsningar 

och tentamens för att uppnå specifika mål som till exempel en examen (Shankland, 

Kotsou, Vallet, Bouteyre, Dantzer & Leys, 2019; Shaufeli & Taris, 2005). 

Dessutom kan studenter anses ha en specifik position eftersom de ofta har press på 

sig att lyckas med en prestation (Shankland et al., 2019). Därför kan relationen 

mellan studenter och universitet liknas vid relationen mellan medarbetare och en 

organisation. 

Interna intressenters relation till en organisation, som i det här fallet är 

studenters relation till universitetet, skiljer sig från andra intressenter eftersom de 

har stora insatser, en högre grad av identifikation och en roll som både sändare och 

mottagare av internkommunikation (Frandsen & Johansen, 2017). En effektiv 

internkommunikation kan förbättra organisationens rykte och trovärdighet eftersom 

interna intressenter har en aktiv röst i organisationen (Dawkins, 2005). Att 

upprätthålla en god relation med sina studenter är därmed vitalt för hela 

universitetets anseende (Moraru, 2012). Dessutom menar Kettunen (2014) att 

framgång för högre utbildning i stor utsträckning beror på universitetets förmåga 

att värna om sina intressentrelationer. Därmed bör universitetets interna 

kommunikation hänga samman med studenters kommunikationstillfredsställelse.  

Intern kommunikationstillfredsställelse introducerades av Downs och Hazen 

(1977) och kan definieras som en individs nöjdhet med olika aspekter av 

kommunikation inom en organisation (Tkalac Verčič & Špoljarić, 2020). Downs 

och Hazens (1977) mätinstrument kallas för Communication Satisfaction 

Questionnaire, CSQ, och är välbeprövat och dokumenterat i tidigare forskning 

kring tillfredsställelse med internkommunikation. Sriyothin (2016) utvecklade 

modellen genom en undersökning vid organisationer utan en tydlig överordnad och 

är den modell som ligger till grund för denna studie eftersom vi riktar oss till 

studenter.  
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Den interna kommunikationen har under de senaste åren förändrats på grund av 

influenser från nya teknologier (Krywalski Santiago, 2020). De nya formerna av 

kommunikation möjliggör nya sätt för en organisation att skapa relationer med sina 

intressenter (Padua, 2012). Detta innebär att intern media spelar en central roll i 

organisationer vilket skapar ett behov av att förstå hur organisationens medlemmar 

upplever kommunikationsmedier (Tkalac Verčič & Špoljarić, 2020). 

Tidigare forskning visar att kommunikationsmedium och tillfredsställelse med 

internkommunikation har ett tydligt samband (Tkalac Verčič & Špoljarić, 2020). 

Däremot saknas det studier kring studenters interna 

kommunikationstillfredsställelse vid högre utbildning. Här finns ett kunskapsgap 

som kan undersökas, nämligen om det även i relationen mellan studenter och 

universitet finns ett samband mellan kommunikationsmedium och studenters 

tillfredsställelse med internkommunikation. I den här studien syftar det alltså på 

digital undervisning under coronapandemin vilket tar oss vidare till vår 

problemformulering. 

1.1 Problemformulering 

Till följd av COVID-19 har svenska universitet varit tvungna att drastiskt övergå 

från traditionell fysisk undervisning till digital undervisning. Detta har inneburit 

stora förändringar, inte minst i den interna kommunikationen mellan universitet och 

studenter. Nya kommunikationsmedium och undervisningsmetoder har ändrat 

förutsättningarna för studenters tillfredsställelse med internkommunikation från sitt 

universitet. Framförallt skapar det en utmaning för universitetet att leva upp till den 

kvalitetsstandard som studenter är vana vid. Med ett ökat användande och 

förtroende för digitala medier har det också blivit viktigt att förstå hur nya 

kommunikationsmedium påverkar tillfredsställelsen med den interna 

kommunikationen (Tkalac Verčič & Špoljarić, 2020). Samtidigt finns det ett vanligt 

antagande från universitet att studenter enkelt ska förstå och acceptera digitala 

medier (Aritz, Walker & Cardon, 2018). Det finns därmed ett kunskapsgap kring 

studenters interna kommunikationstillfredsställelse vid digital undervisning vilket 

skapar en möjlighet att bidra till forskningsfältet strategisk kommunikation. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur digital undervisning påverkar 

studenters tillfredsställelse med den interna kommunikationen vid svenska 

universitet. I denna studie liknar vi studenter vid medarbetare och universitet vid en 

organisation. Med hjälp av mätinstrumentet Communication Satisfaction 

Questionnaire, CSQ (Downs & Hazen, 1977; Sriyothin, 2016), mäter vi 

tillfredsställelsen av den interna kommunikationen. Upplevelsen av digital 

undervisning mäts genom Media Richness Theory, MRT (Daft & Lengel, 1986) 

och Technology Acceptance Model, TAM (Davis et al., 1989). 

 

För att fördjupa kunskapen om studenters tillfredsställelse med 

internkommunikation vid digital undervisning har vi formulerat följande 

forskningsfrågor: 

 

F1: Hur tillfredsställda uppger studenter att de är med universitetets 

internkommunikation i samband med digital undervisning? 

 F2: Vad påverkar studenternas tillfredsställelse med internkommunikation vid 

digital undervisning? 

1.3 Begränsningar 

Studien är avgränsad till studenter som studerar digitalt på svenska universitet, 

vilket inkluderar högskolestudenter, under coronapandemin. Eftersom en pandemi 

kan betecknas som en oförutsedd händelse kan åtgärderna för att minska 

smittspridningen variera beroende på demografisk plats. Detta gör att 

undersökningar på andra platser hade kunnat ge andra resultat. Vi anser dock att 

den insamlade empiriska datan är tillräcklig för att svara på våra forskningsfrågor.  
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2. Tidigare forskning och teori 

Det här kapitlet presenterar tidigare forskning och teori som är relevant för våra 

forskningsfrågor. Först redovisas teori kring internkommunikation vilket är det 

huvudsakliga forskningsområdet i den här studien. Därefter tidigare forskning om 

digital undervisning. Sedan redogörs de tre modeller som används för att utföra 

studien. Avsnitt 2.3 Intern kommunikationstillfredsställelse kopplas samman med 

avsnitt 2.4 Media Richness Theory och 2.5 Technology Acceptance Model genom 

formuleringar av hypoteser. Sist presenteras den teoretiska modellen för den här 

studien. 

2.1 Internkommunikation 

Strategisk kommunikation är en organisations medvetna kommunikationsinsatser 

för att nå sina övergripande mål (Falkheimer & Heide, 2018). Forskningsfältet 

består av tre områden med en ömsesidig relation till organisationens interna och 

externa intressenter. Områdena är public relations, marknadskommunikation och 

organisationskommunikation. Det sistnämnda kan även kallas för 

internkommunikation (Heide, Johansson & Simonsson, 2012), vilket är den 

benämning som används i denna studie. Internkommunikation innebär den 

effektiva kommunikation som sker mellan interna intressenter inom en 

organisation. Det handlar främst om relationen mellan chefer-medarbetare och 

medarbetare-medarbetare (Falkheimer & Heide, 2018). I den här studien blir det 

alltså mellan universitetslärare-student och student-student. Internkommunikation 

definieras enligt Welch och Jackson (2007, s.186) som “en process mellan en 

organisations strategiska chefer och dess interna intressenter, utformad för att 

främja engagemang för organisationen, en känsla av tillhörighet till den, 

medvetenhet om dess föränderliga miljö och förståelse för dess utvecklande mål” 

(författarens översättning). I en senare studie av Welch (2012) indikerades att 

internkommunikation även kan vara kontraproduktiv och utgöra ett hot mot 

organisationens relation ifall kommunikationen är bristfällig. Internkommunikation 
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är alltså beroende av lämpliga budskap som når medlemmarna i ett format som är 

användbart och acceptabelt för dem (Welch, 2012). Detta skapar i sin tur ett 

forskningsintresse, vilket är att undersöka medlemmarnas preferenser för mängd, 

medium och typ av information.  

Internkommunikation är en grundpelare i en organisation (Welch, 2012) och 

utan den interna kommunikationen finns inga förutsättningar för en organisation att 

existera (Falkheimer & Heide, 2018). Den påverkar arbetsmiljön, 

organisationskulturen och organisationens värderingar som sprids och förankras 

hos medlemmarna. Den interna kommunikationen utgörs av tre byggstenar: 

hierarkisk kommunikation, massmediekommunikation och informell 

kommunikation där alla tre är ömsesidigt beroende av varandra (Falkheimer & 

Heide, 2018).  

Internkommunikation fokuserar på interna relationer men i dagens 

organisationer flyter ofta externa och interna intressenter samman. En organisation 

har alltid flera relationer med olika intressen vilket skapar en dynamisk och 

sammankopplad process (Gulbrandsen & Just, 2016). Istället för att se 

organisationer som vattentäta behållare menar Frandsen och Johansen (2017) att 

det vore bättre att definiera dem som fenomen som låter internkommunikation att 

läcka ut och in. 

Tidigare forskning visar att effektiv och tillfredsställande internkommunikation 

kan öka produktiviteten och prestationen hos medlemmarna i en organisation 

(Byrne & LeMay, 2006; Downs & Adrians, 2004; Weick, 1987; Welch & Jackson, 

2007). Därför kan en effektiv internkommunikation förbättra organisationens rykte 

och trovärdighet eftersom medlemmarna har en aktiv röst i organisationen 

(Dawkins, 2005). Dessutom skapar hög kvalitet på den interna kommunikationen 

en hög kommunikationstillfredsställelse hos medlemmarna (Byrne & LeMay, 

2006).   

I takt med digitaliseringen och introduktionen av nya teknologier har den 

interna kommunikationen drastiskt förändrats. För att en organisation ska lyckas 

med sin interna kommunikation krävs rätt kanaler och instrument som tillåter alla 

delar av en organisation att arbeta i synergi (Krywalski Santiago, 2020). Idag 

använder organisationer en rad olika kommunikationsmedier för att nå deras interna 

intressenter. Dessa är allt från ansikte-till-ansikte kommunikation till videochattar 

och sociala nätverk. Intern media är alltså en central del av organisationer idag 
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vilket lägger stor vikt i att förstå hur organisationens medlemmar upplever dessa 

(Tkalac Verčič & Špoljarić, 2020).  

2.2 Digital undervisning 

Undervisning som sker med hjälp av digitala verktyg benämns i litteraturen med en 

mängd olika termer, exempelvis digital undervisning, onlineundervisning och 

distansundervisning. Termerna beskriver alla typer av informations- och 

kommunikationsteknologibaserade inlärningsmetoder (Doyumğaç, Tanhan & 

Kiymaz, 2021). I den här studien används termen digital undervisning och syftar på 

utbildningsaktiviteter som sker via medium som möjliggör digitala interaktioner 

mellan studenter, lärare och universitet (Doyumğaç et al., 2021). 

Flera universitet och andra utbildningsinstitutioner har länge erbjudit digital 

undervisning eftersom det under åren ökat i popularitet (Doyumğaç et al., 2021). 

Dock var det i samband med coronapandemin som den stora efterfrågan på digital 

undervisning uppstod eftersom utbildningssektorn världen över tvingades avsluta 

den fysiska utbildningen (Novikov, 2020). För att förhindra avbrott i utbildningen 

ställde de flesta skolor och universitet om till digital undervisning vilket satte krav 

på utbildningsinstitutionerna att snabbt anpassa sig till förändringen. Det blev en 

svår omställning för många eftersom pandemin begränsade interaktionen mellan 

studenter, lärare och universitet (Doyumğaç et al., 2021). 

Det är skilda meningar kring digital undervisnings påverkan på studenter då 

många fördelar och nackdelar presenteras i tidigare studier. De vanligaste upplevda 

fördelarna med digital undervisning är flexibilitet (Doyumğaç et al., 2021) och 

förenklad logistik som gör det möjligt för studenter att undvika pendlingstid 

(Novikov, 2020). Upplevda nackdelar med digital undervisning inkluderar tekniska 

problem, högre krav på studentens egna ansvar och lägre förväntade akademiska 

resultat (Novikov, 2020). 

I en studie av Doyumğaç et al. (2021) undersöktes vad som underlättade och 

vad som skapade barriärer vid digital undervisning under coronapandemin. En 

huvudfaktor som påverkade utbildningen var kommunikation. Om 

kommunikationen upplevdes som gynnsam mellan universitet, lärare och studenter 

ansågs det underlätta undervisning digitalt. Medan vid bristfällig kommunikation 

komplicerades den digitala undervisningen till exempel på grund av 
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informationsbrist (Doyumğaç et al., 2021). En studie av Kirby (1999) visade att 

interaktion mellan lärare och studenter förbättrar digital undervisning, det vill säga 

att kommunikation är en underlättande faktor vid digital undervisning vilket 

överensstämmer med resultat från Doyumğaç et al. (2021). Detta visar att 

kommunikation har en stor inverkan på studenter vid digital undervisning och 

skapar ett behov att undersöka hur studenter upplever den interna kommunikationen 

på sitt universitet. 

2.3 Intern kommunikationstillfredsställelse 

Internal Communication Satisfaction, ICS, som på svenska översätts till intern 

kommunikationstillfredsställelse kan brett definieras som individens nöjdhet med 

olika aspekter av kommunikation inom en organisation (Tkalac Verčič & Špoljarić, 

2020). Downs och Hazens Communication Satisfaction Questionnaire, CSQ 

(Downs & Hazen, 1977), är en multidimensionell modell med antagandet att intern 

kommunikationstillfredsställelse beror på tre kontexter: mellanmänskliga, grupp- 

och organisatoriska kommunikationssammanhang. 

Varje kontext är uppdelad i dimensioner där mellanmänsklig kommunikation 

består av personlig återkoppling och kommunikation mellan överordnad och 

underordnad (Downs & Hazen, 1977). Personlig återkoppling handlar om 

information kring hur medarbetaren bedöms och hur deras prestation värderas. 

Kommunikation mellan överordnad och underordnad är uppdelade i två 

dimensioner: relation till överordnad och relation till underordnad. Relation till 

överordnad belyser medarbetares uppåt och nedåtgående kommunikation med 

överordnad. Medan relation till underordnad är tvärtemot, det vill säga överordnads 

uppåt och nedåtgående kommunikation med underordnad (Downs & Hazen, 1977). 

Gruppkommunikation innehåller dimensionerna horisontell kommunikation 

samt organisatorisk integration (Downs & Hazen, 1977). Horisontell 

kommunikation innebär i vilken utsträckning informell kommunikation är fritt 

flödande i organisationen. Medan organisatorisk integration belyser till vilken grad 

medarbetare får information kring deras närmaste arbetsmiljö (Downs & Hazen, 

1977). 

Organisatorisk kommunikation består av kommunikationsklimat, 

organisatoriskt perspektiv och mediakvalitet (Downs & Hazen, 1977). 
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Kommunikationsklimat handlar om i vilken utsträckning kommunikationen 

motiverar och engagerar medarbetaren att nå organisationens mål. Organisatoriskt 

perspektiv innebär information kring organisationen i sin helhet som till exempel 

mål, policies och förändringar. Medan mediakvalitet är hur väl de interna 

kommunikationsmedierna fungerar, mängd kommunikation i organisationen, hur 

möten är organiserade samt om skriftliga direktiv är tydliga (Downs & Hazen, 

1977). I den här dimensionen reflekteras även tillfredsställelsen och kvaliteten på 

nya digitala medier (Tkalac Verčič & Špoljarić, 2020). 

Sriyothin (2016) vidareutvecklade CSQ i en studie om hotellindustrin i 

Thailand där endast medarbetare utan underordnade studerades. Därför valde 

Sriyothin (2016) att ta bort dimensionen “relation till underordnad” vilket även vi 

valt att göra i den här studien. Eftersom den här studien riktar sig till studenters 

relation till sitt universitet blir därmed de sju ICS-dimensionernas benämning enligt 

modellen nedan (se figur 1). 

 

 
Figur 1. Modifierad ICS-modell med sju dimensioner baserad på Downs och Hazen (1977) och Sriyothin (2016) 

I en studie av Tkalac Verčič och Špoljarić (2020) undersöktes hur 

kommunikationstillfredsställelsen påverkas av valet av kommunikationsmedium. 

Det visade sig att mediet, till exempel videoformat, sociala nätverk och sociala 

medier, har en signifikant inverkan på tillfredsställelsen kring kvaliteten på mediet. 

I studien testades betydelsen av sambandet mellan intern 

kommunikationstillfredsställelse och tillfredsställelse med kommunikationsmediet 

samt kommunikationskanal. Det visade sig att korrelationen var stark och statistiskt 

signifikant (Tkalac Verčič & Špoljarić, 2020). 
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2.4 Media Richness Theory 

Media Richness Theory, MRT, är en teori vars primära mål är att besluta om vilka 

teknologier och kommunikationsmedium som bäst reducerar osäkerhet och 

entydighet i organisationer (Daft & Lengel, 1986). Ett kommunikationsmedium kan 

exempelvis vara ansikte-mot-ansikte, videomöten eller skriftliga dokument. 

Rikheten på ett kommunikationsmedium baseras på fyra kriterier: (1) möjlighet till 

direkt feedback; (2) riktade/personliga meddelanden; (3) möjlighet att framföra fler 

kommunikationssignaler samtidigt (ex. gester och icke-verbala tecken); och (4) 

språkvariation. Kommunikationsmedium som täcker dessa kriterier i hög 

utsträckning har därmed hög grad av rikhet och medium som har låg täckning av 

dessa kriterier har en lägre grad av rikhet (Lengel & Daft, 1984). Till exempel anses 

ansikte-mot-ansikte vara ett rikt medium eftersom det möjliggör omedelbar 

feedback, dessutom går det att avläsa ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonläge 

(Byrne & LeMay, 2006; Lengel & Daft, 1984). Däremot anses skriftliga dokument 

ha låg rikhet eftersom de har låg täckning av kriterierna. Kommunikationens 

effektivitet beror därmed på vilket kommunikationsmedium som används (Daft & 

Lengel, 1986). 

Daft och Lengel (1986) menar att det är informationsprocesser i en 

organisations internkommunikation som reducerar osäkerhet och entydighet. 

Internkommunikation är alltså avgörande för att kunna överkomma osäkerheten och 

istället skapa ömsesidig förståelse som främjar lärande. Ett rikt medium optimerar 

därmed möjligheterna för lärande i komplexa informationsprocesser i en 

organisation (Lengel & Daft, 1984). Medierikhet kan alltså förklaras som ett 

mediums kapacitet att reducera osäkerhet och entydighet samt skapa ömsesidig 

förståelse och främja lärande i en organisations internkommunikation (Daft & 

Lengel, 1986). 

Tidigare forskning har även visat att val av kommunikationsmedium är viktigt 

för kommunikationstillfredsställelsen för individen (Byrne & LeMay, 2006). 

Mediakvaliteten upplevs olika utifrån hur mycket information som förmedlas i det 

valda mediet. Valet av kommunikationsmedium beror på vilken typ av information 

som ska förmedlas. Information som specifikt rör medarbetaren och dess arbete bör 

kommuniceras via ett informationsrikt medium medan allmän kommunikation som 

policies bör kommuniceras i ett mindre rikt format som e-mail (Byrne & LeMay, 
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2006). Det här resultatet stöds i studien av Tkalac Verčič och Špoljarić (2020) där 

det visade sig att kommunikationsmedium har en signifikant inverkan på 

kommunikationstillfredsställelsen. 

I den här studien används MRT för att undersöka hur universitetsstudenter 

upplever rikheten i de kommunikationsmedium som används vid digital 

undervisning. Därefter hur detta påverkar tillfredsställelsen av den interna 

kommunikationen. Kommunikationsmedium kan variera beroende på vilket 

universitet studenten tillhör. Därför är det respektives students upplevelse av digital 

undervisning i sin helhet och inte specifika medier som kommer undersökas. Enligt 

tidigare nämnd forskning bör det finnas ett samband mellan den upplevda 

medierikheten vid digital undervisning och studentens interna 

kommunikationstillfredsställelse. Därav vår första hypotes: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan studenters upplevda medierikhet vid 

digital undervisning och intern kommunikationstillfredsställelse. 

2.5 Technology Acceptance Model 

Technology Acceptance Model, TAM, förklarar individers beteenden mot ett 

system och är den mest använda modellen i forskning vid mätning av acceptans och 

användning av teknologi (Croteau & Vieru, 2002; Davis, Bagozzi & Warshaw, 

1989; Liu, Liao & Pratt, 2009). Modellen belyser två nyckelområden vid 

användning av teknik: upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet. 

Användbarheten fångar upp den prestationsökning som kommer till följd av 

användning av ny teknik (Chakraborty, Hu, & Cui, 2008), alltså i vilken 

utsträckning teknologin skapar värde jämfört med andra metoder för att utföra 

samma uppgift (Davis et al., 1989). Medan användarvänlighet fångar upp till vilken 

grad användaren anser att teknologin är enkel att använda (Chakraborty et al., 2008; 

Davis et al., 1989). 

TAM är en välanvänd modell i organisatoriska sammanhang (Chakraborty et 

al., 2008). Modellen är ursprungligen utformad för att studera adoptionsbeteenden 

vid ny teknik men har under åren genomgått flera förändringar, använts i olika 

sammanhang och utformats på olika sätt (Gegnon, Godin, Cagné, Fortin, Lamothe, 

Reinharz & Cloutier, 2003; Holden & Karsh, 2009). Den mest grundläggande 

modellen av TAM mäter acceptans och faktiskt användande av teknologi (se figur 
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2). Detta i sin tur påverkas av attityd till mediet som påverkas av upplevd 

användbarhet och upplevd användarvänlighet. Användbarhet har sedan en 

oberoende effekt på acceptans och användarvänligheten har en effekt på 

användbarheten (Holden & Karsh, 2009). I denna studie har vi valt att exkludera 

acceptans och faktiskt användande från den ursprungliga modellen eftersom det inte 

är relevant till vårt syfte. Istället används upplevd användbarhet, upplevd 

användarvänlighet och attityd som oberoende variabler för att undersöka sambandet 

mellan digital undervisning som teknologi och intern 

kommunikationstillfredsställelse. 

 

 

Figur 2. Technology Acceptance Model illustrerad utifrån Davis et al. (1989) 

Tidigare presenterad forskning visar att en organisation kräver rätt 

kommunikationsmedier för en lyckad internkommunikation (Krywalski Santiago, 

2020) samt att kommunikationsmedier påverkar den interna 

kommunikationstillfredsställelsen (Tkalac Verčič & Špoljarić, 2020). Därför bör 

det finnas ett samband mellan hur studenter upplever digital undervisning och deras 

interna kommunikationstillfredsställelse. Vilket leder oss till tre hypoteser utifrån 

variabler från TAM: 

H2: Det finns ett positivt samband mellan studenters upplevda användbarhet 

vid digital undervisning och intern kommunikationstillfredsställelse. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan studenters upplevda 

användarvänlighet vid digital undervisning och intern 

kommunikationstillfredsställelse. 

H4: Det finns ett positivt samband mellan studenters attityd till digital 

undervisning och intern kommunikationstillfredsställelse. 
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2.6 Teoretisk modell 

Syftet med den här studien är att undersöka hur digital undervisning påverkar 

studenters tillfredsställelse med den interna kommunikationen vid svenska 

universitet. Utifrån tidigare forskning och teori har därför fyra hypoteser 

formulerats för att validera studiens forskningsfrågor. 

H1: Det finns ett positivt samband mellan studenters upplevda medierikhet vid 

digital undervisning och intern kommunikationstillfredsställelse. 

H2: Det finns ett positivt samband mellan studenters upplevda användbarhet 

vid digital undervisning och intern kommunikationstillfredsställelse. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan studenters upplevda 

användarvänlighet vid digital undervisning och intern 

kommunikationstillfredsställelse. 

H4: Det finns ett positivt samband mellan studenters attityd till digital 

undervisning och intern kommunikationstillfredsställelse. 

 

Figur 3. Teoretisk modell 
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3. Metod 

Följande kapitel redovisar forskningsstrategi och metod. Här beskrivs utförligt 

studiens utgångspunkter och genomförande. Det inkluderar deltagare, 

tillvägagångssätt, mätinstrument och metodreflektion. 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur digital undervisning påverkar 

studenters tillfredsställelse med den interna kommunikationen vid svenska 

universitet. Det gjordes genom en enkätundersökning baserad på tre tidigare 

beprövade mätinstrument: Sriyothins (2016) version av Communication 

Satisfaction Questionnaire, CSQ, av Downs och Hazen (1977) som mäter intern 

kommunikationstillfredsställelse, Media Richness Theory, MRT (Daft & Lengel, 

1986), som mäter ett kommunikationsmediums förmåga att förmedla information 

och Technology Acceptance Model, TAM (Davis et al., 1989), som mäter attityd 

och acceptans till teknologi. 

Vi antog ett deduktivt tillvägagångssätt, det vill säga att vi samlade in teorier 

från tidigare forskning och utifrån dessa skapade hypoteser (6 & Bellamy, 2012). 

Dessa hypoteser testade vi genom att analysera det empiriska material vi fått vid 

datainsamling (6 & Bellamy, 2012). Studien baseras på ett positivistiskt filosofiskt 

perspektiv eftersom det är relevant vid testning av hypoteser (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). Detta valdes eftersom vi är intresserade av objektiv fakta från 

den data vi samlat in och inte av egna tolkningar eller subjektivitet (Bryman, 2012). 

Dessutom är studien variabelorienterad (variable oriented research, VOR) vilket är 

lämpligt vid testning av relationer mellan beroende och oberoende variabler (6 & 

Bellamy, 2012). Eftersom vi som utför studien är studenter som undersöker 

studenter valde vi en kvantitativ metod för att i störst möjliga mån undvika 

subjektivism och partiskhet. 
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3.1 Deltagare 

Den här studien riktar sig till svensktalande studenter som är registrerade på ett 

universitet eller högskola i Sverige. Enligt Statistikmyndigheten SCB (2021) år 

2019/2020 var 428 800 personer registrerade som studenter i Sverige. Av dessa är 

58% kvinnor och 42% män. Statistiken grundar sig i läsåret 2019/2020 och därav 

kan en avvikelse av populationen uppstå i form av bortfall eller tillkomst av 

studenter. Enkätstudien fick totalt 222 respondenter med ett bortfall på 1 respondent 

som inte hade studerat digitalt under coronapandemin. Av dessa 221 giltiga 

respondenter var 74,7% kvinnor, 24,9% män och 0,5% identifierade sig som annat. 

Att en högre andel av respondenterna är kvinnor kan vara på grund av att kvinnor 

är mer benägna att svara på enkäter (Trost & Hultåker, 2016). 

I den här studien har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Det betyder att 

respondenterna som deltagit i studien var lätta att tillgå och till viss del utvalda för 

vår undersökning (Trost & Hultåker, 2016). Eftersom enkäten publicerades på 

sociala medier kunde den spridas fritt på plattformarna. Därför vet vi inte hur många 

potentiella respondenter som enkäten har exponerats för vilket påverkar 

reliabiliteten. Att få ett representativt urval i den här studien försvåras av det stora 

antal studenter i Sverige eftersom det inte går att avgöra om respondenternas svar 

motsvarar hela målpopulationens åsikt (Johannessen & Tufte, 2003). På grund av 

bristande resurser blev det omöjligt att utföra ett större och randomiserat urval även 

om det är något att fundera kring för framtida forskning. 

Eftersom vi som utför studien är studenter finns det en andel respondenter som 

känner oss personligen vilket kan påverka studiens generaliserbarhet. Detta är för 

att respondenterna kan tänkas vara partiska när de svarar (Trost & Hultåker, 2016). 

Däremot visar enkäten att stora delar av svaren kommer från andra universitet 

(49,1%) än Lunds universitet där vi studerar. Detta visar att enkäten har spridit sig 

längre än vår personliga krets vilket kan höja generaliserbarheten. Dessutom 

informerade vi respondenterna att enkäten var anonym och att data endast användes 

för att analysera och inte för att identifiera personer vilket också höjer reliabiliteten. 

3.2 Tillvägagångssätt 

Vår studie startade med att samla in teori som frågeställningar, syfte och 

mätinstrument baseras på. Litteratursökningen startade i kurslitteratur som sedan 
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togs vidare till LUBsearch och Google Scholar där vi sökte på relevanta begrepp. 

De huvudsakliga begreppen var Internal Communication, Digital Education, E-

learning och Communication Channels. Genom dessa begrepp hittade vi 

mätinstrumenten CSQ, MRT och TAM i tidigare forskning och ansåg att dessa 

passade till den här studien. Den största delen av vår teori handlar om 

internkommunikation och mer specifikt intern kommunikationstillfredsställelse 

som mäter hur nöjda interna intressenter är med kommunikationen i en 

organisation. För att koppla samman det med kommunikationsmedier som används 

vid digital undervisning understödjer MRT och TAM vår studie som oberoende 

variabler. 

Efter att lämplig teori hade hittats samlade vi in empiri genom en enkät. Vår 

målpopulation var universitets- och högskolestudenter i Sverige. För att nå 

studenterna användes Facebook och LinkedIn som främsta kommunikationskanaler 

för att sprida enkäten. Vi ansökte om medlemskap i diverse Facebookgrupper som 

riktar sig till studenter för att kunna publicera inlägg och uppmuntra till deltagande. 

Vi fick inte tillgång till alla grupper vilket skapade en begränsning för spridningen 

av enkäten. De universitetsstudenters grupper vi fick tillgång till var bland annat 

Lunds universitet, Örebro universitet och Malmö universitet. Enkäten publicerades 

även på våra personliga sociala medier som Facebook, LinkedIn och Instagram. 

Den 22 april 2021 blev enkäten offentlig och stängdes den 3 maj 2021. När enkäten 

hade stängts lade vi in insamlad data i programmet SPSS (version 27) där empirin 

analyserades. 

3.3 Mätinstrument 

I den här studien användes den kvantitativa forskningsstrategin enkätinsamling för 

att besvara våra forskningsfrågor och testa våra hypoteser. Enkäten bestod av tre 

delar: personlig data, nöjdhet med kommunikation och digital undervisning. Den 

första delen syftar till att kategorisera respondenterna utifrån demografiska 

egenskaper såsom kön och ålder. Dessutom kontrollerades att respondenterna 

studerat digitalt på ett svenskt universitet eller högskola under coronapandemin. 

Den andra delen baseras på Sriyothins (2016) version av CSQ (Downs & Hazen, 

1977) och den tredje delen baseras på MRT av Daft och Lengel (1986) tillsammans 

med TAM utvecklad av Davis et al. (1989). Frågorna i enkätens andra och tredje 
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del presenterades som påståenden med en likertskala från 1 till 5, där 1 var 

instämmer inte alls och 5 var instämmer helt. Det är viktigt att poängtera att enkäten 

bestod av påståenden [eng. Items] och inte av frågor vilket är i linje med hur 

likertskalor ska utformas (Bryman, 2012). 

Vår version av CSQ, MRT och TAM är översatt från engelska till svenska och 

anpassade från ett organisatoriskt perspektiv till ett universitetsperspektiv för att 

passa studiens syfte och målpopulation. Detta kan ha haft en negativ inverkan på 

studiens validitet, men vid översättningen tog vi hänsyn till originalspråkets syfte 

med varje påstående. Den största skillnaden mellan versionerna är att vi ändrade 

kontexten i påståendena. Eftersom vi syftar till svenska studenter som studerar 

digitalt översatte vi termen organisation till universitet, line manager/supervisor 

översattes till närmaste universitetslärare och job översattes till studier. 

Eftersom vi har anpassat modellernas ursprungliga konstruktion behöver 

validiteten och reliabiliteten reflekteras över. För att förenkla för respondenterna 

valde vi att löpande ge exempel där vi ansåg att det behövdes och förklara 

definitionen av internkommunikation. Detta för att deltagarna ska ha en klar 

uppfattning om vad som studeras. Hade definitionerna och utformandet av 

påståendena varit vaga hade det kunnat påverka respondenternas svar (Trost & 

Hultåker, 2016). En del påståenden från både CSQ, MRT och TAM exkluderades 

från studien eftersom de inte var relevanta till studiens kontext. Exempelvis, Digital 

undervisning tillåter mig att interagera efter mina personliga krav, eftersom det är 

ett svårdefinierat påstående som kan skapa förvirring för respondenterna. Det hade 

kunnat leda till att påståendet missuppfattas vilket skapar en låg grad av reliabilitet 

och därmed också validitet (Trost & Hultåker, 2016). 

För att stärka studiens validitet utgår vår enkätundersökning från välbeprövade 

mätinstrument som testats och dokumenterats i tidigare forskning (Daft & Lengel, 

1986; Davis et al., 1989; Downs & Adrian, 2004; Downs & Hazen, 1977; Sriyothin, 

2016; Tkalac Verčič & Špoljarić, 2020). Detta säkerställer att påståendena i enkäten 

mäter det som är menat att mäta, samt att de är rätt formulerade och därmed enkla 

att uppfatta för respondenterna (Trost & Hultåker, 2016). Trost och Hultåker (2016) 

påpekar också att kongruens är relevant vid enkätundersökningar. Därför har vi valt 

att skapa index med påståenden som ämnar att mäta samma sak men som bidrar 

med flera nyanser av företeelsen (Trost & Hultåker, 2016). Vi har även tagit i 

beaktning att det ska vara enkelt för respondenterna att fylla i, vilket leder till hög 
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precision och är ytterligare en faktor som stärker undersökningens reliabilitet (Trost 

& Hultåker, 2016).  

3.3.1 Personlig data 

Den första delen i studien namngavs “Personlig data” och syftade till att identifiera 

samt skilja på respondenterna utifrån demografiska egenskaper. Enkätdelen bestod 

av totalt sex frågor. De första fem frågorna handlade om kön, ålder, universitet, 

fakultet och antal avslutade terminer. Den sjätte frågan var “Har du studerat digitalt 

under coronapandemin?” och syftade till att säkerställa att alla respondenter 

faktiskt har studerat digitalt eftersom vi endast riktar oss till dessa studenter. Om 

någon svarade “Nej” blev de förflyttade till slutet av enkäten med en förklaring 

kring varför de inte kunde delta i studien. Personlig data finns i bilaga 7.1. 

3.3.2 Nöjdhet med kommunikation 

För att undersöka studenternas tillfredsställelse med internkommunikation, ICS, 

användes det högt validerade mätinstrumentet CSQ av Downs och Hazen (1977) 

som sedan utvecklats vidare av Sriyothin (2016). CSQ är konstruerat för att mäta 

informell och formell kommunikation samt informationsflöden som går både upp, 

ner och åt sidorna i en organisation (Gray & Laidlaw, 2002). CSQ har studerats 

under många år och är känt för att vara ett mätinstrument med hög reliabilitet 

(Tkalac Verčič & Špoljarić, 2020). Det har använts i många olika typer av 

organisationer såsom skolor, tv-stationer, banker och hotell (Downs & Adrian, 

2004). 

Utifrån Downs och Hazen (1977) vidareutvecklade Sriyothin (2016) CSQ 

genom att studera hotellindustrin i Thailand. Sriyothin (2016) undersökte endast 

medarbetare utan underordnade och eliminerade därför dimensionen “relation till 

underordnad” i CSQ. Eftersom vi endast studerar studenters tillfredsställelse med 

internkommunikation har vi valt att använda Sriyothins utvecklade version av CSQ 

med sju dimensioner. Dessutom har vi översatt dimensionerna samt satt de i kontext 

till vår studie där medarbetare (workers) betecknas som studenter, 

arbetsplats/organisation (workplace/organisation) betecknas som universitetet och 

överordnad (superior) betecknas som närmaste universitetslärare. Dimensionernas 

definition och översättning kan ses i tabell 1 nedan. 
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ICS-dimension 
i original 
(Sriyothin, 
2016) 

Definition original (Sriyothin, 
2016) 

Översättning ICS-
dimension Översättning definition 

Communication 
climate 

The extent to which communication 
in an organisation motivates and 
stimulates workers to meet 
organisational goals. Kommunikationsklimat 

I vilken utsträckning 
kommunikation på universitetet 
motiverar och stimulerar 
studenten att nå sina mål. 

Relationship to 
superiors 

The upward and downward aspects 
of communicating with superiors. 

Relation till 
universitetslärare 

De uppåt och nedåtgående 
aspekterna av att kommunicera 
med universitetslärare. 

Organisational 
integration 

The degree to which individuals 
receive information about their 
immediate work environment. 

Organisatorisk 
integration 

I vilken grad individer får 
information om sin omedelbara 
studiemiljö. 

Organisational 
perspecitve 

Information about the organisation 
as a whole, which includes 
notifications about changes, overall 
policies, and goals of the 
organisation. 

Organisatoriskt 
perspektiv 

Information om universitetet som 
helhet, som inkluderar 
meddelanden om förändringar, 
övergripande policies och mål för 
universitetet. 

Media quality 

The extent to which meetings are 
well organized and written 
directives are short and clear. Mediakvalitet 

I vilken utsträckning digital 
undervisning är välorganiserad 
och skriftliga direktiv är korta och 
tydliga. 

Horizontal 
communication 

The extent to which informal 
communication is accurate and free 
flowing, and includes perceptions 
of the grapevine. 

Horisontell 
kommunikation 

I vilken utsträckning informell 
kommunikation är korrekt och 
fritt flödande. 

Personal 
feedback 

Information concerning how 
workers are being judged and how 
their performance is being 
appraised. Personlig återkoppling 

Information om hur studenten 
bedöms och hur deras prestationer 
blir bedömda. 

Tabell 1. Översättning av ICS-dimensioner 

I den här studien används CSQ som ett mätinstrument för att samla in data samt 

för att analysera och diskutera studiens resultat. Intern 

kommunikationstillfredsställelse, ICS, fungerar som den beroende variabeln som 

består av sju dimensioner i Sriyothins (2016) version av CSQ. Totalt bestod CSQ 

av 28 påståenden och mäts genom en likertskala från 1 till 5, där 1 är instämmer 

inte alls och 5 är instämmer helt (se bilaga 7.1). Fyra påståenden mätte 

kommunikationsklimat, fem påståenden mätte relation till universitetslärare, sex 

påståenden mätte mediakvalitet, tre påståenden mätte organisatoriskt perspektiv, 

två påståenden mätte organisatorisk integration, fem påståenden mätte horisontell 

kommunikation och tre påståenden mätte personlig återkoppling. För att 

påståendena skulle passa vår studies syfte användes både påståenden från 

originalversionen av CSQ samt Sriyothins version (Downs & Hazen, 1977; 
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Sriyothin, 2016). För att säkerställa reliabiliteten utfördes en analys där Cronbach’s 

alfa för varje dimension visade att påståendena hade en relativt hög reliabilitet som 

varierade från α = 0,575 till α = 0,835. Cronbach’s alfa över 0,8 indikerar bra 

reliabilitet medan ett värde mellan 0,6-0,8 indikerar acceptabel reliabilitet (Bryman, 

2012). 

Därefter skapades ett index för varje dimension samt ett index med alla sju 

dimensioner för att fungera som den övergripande beroende variabeln intern 

kommunikationstillfredsställelse, ICS. ICS-indexets Cronbach’s alfa mättes till α = 

0,827. I tabell 2 presenteras ett påstående från varje dimension tillsammans med vår 

översättning och Cronbach's alfa för respektive dimension samt för ICS-indexet. 

 

Dimension i ICS 
Original (Downs & Hazen, 1977; 
Sriyothin, 2016) Översättning 

Cronbach's 
alfa 

Kommunikationsklimat, 
CC 

I am satisfied that this hotel’s 
communication makes me identify 
with it or feel a vital part of it. 

Jag upplever att 
kommunikationen på mitt 
universitet skapar samhörighet. 0,608 

Relation till 
universitetslärare, RTU 

My line manager provides clear 
instructions to do my job. 

Min närmaste universitetslärare 
ger mig tydliga instruktioner om 
hur jag ska klara mina studier. 0,705 

Organisatorisk 
integration, OI 

I am satisfied with the information 
which I receive about practical 
matters within this hotel (e.g. arrival 
of a new colleague, annual show, or 
important meeting). 

Jag får tillräckligt mycket 
information gällande praktiska 
saker på mitt universitet (ex. 
förändringar och nya rutiner). 0,575 

Organisatoriskt 
perspektiv, OP 

I am satisfied with information about 
government policies and regulations 
affecting this hotel. 

Jag får tillräckligt mycket 
information om statliga åtgärder 
som påverkar mitt universitet. 0,738 

Mediakvalitet, MQ 
Communication by means of e-mail 
works well within this hotel. 

Kommunikationen via e-mail 
fungerar bra på mitt universitet. 0,761 

Horisontell 
kommunikation, HC 

There is a good atmosphere between 
colleagues in my unit. 

Det är en bra stämning mellan 
mig och kurskamraterna på mitt 
universitet. 0,835 

Personlig återkoppling, 
PF 

I am satisfied with information about 
how I am being judged. 

Jag får tillräckligt mycket 
information om hur mitt 
studiearbete bedöms. 0,806 

ICS-index   0,827 
Tabell 2. ICS-dimensioner med förkortning, exempelpåståenden med översättning samt Cronbach’s alfa 

3.3.3 Digital undervisning 

Den tredje delen av enkäten är baserad på Daft och Lengels (1986) MRT och TAM 

av Davis et al. (1989). För att förenkla för respondenterna namngavs delen “Digital 

undervisning” och bestod av totalt 15 påståenden och 1 fråga (se bilaga 7.1). Data 
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baserat på frågan i denna del exkluderades i studien då den inte ansågs relevant för 

vår forskningsfråga.  

I den här studien utvecklades den ursprungliga MRT tillsammans med TAM för 

att förstå studenternas attityd och acceptans till digital undervisning på svenska 

universitet. Vi har valt att exkludera vissa delar av MRT och TAM som vi anser 

vara irrelevanta för denna studie. 

I MRT och TAM identifierades fyra oberoende variabler som användes för att 

undersöka relationen mellan studenternas upplevda interna 

kommunikationstillfredsställelse, som var studiens beroende variabel, och digital 

undervisning. Oberoende variabler är alltså de variabler som påverkar den beroende 

variabeln (Bryman, 2012) och är i denna studie medierikhet från MRT samt 

användarvänlighet, användbarhet och attityd från TAM. Även påståendena i den 

här delen av enkäten mäts genom en likertskala från 1 till 5. Tre påståenden mätte 

medierikhet, sex påståenden mätte användbarhet och två påståenden mätte attityd. 

Användarvänlighet bestod av fyra påståenden men efter ett reliabilitetstest 

raderades ett påstående för att säkerställa en acceptabel nivå på Cronbach’s alfa. 

Efter reliabilitetstesterna skapades fyra index för respektive oberoende variabel. 

Indexens Cronbach’s alfa varierade mellan α = 0,705 och α = 0,890 vilket visar på 

acceptabel reliabilitet.  

De oberoende variablernas definitioner och Cronbach’s alfa kan ses i tabell 3. 

 
Oberoende 
variabler Definition 

Cronbach's 
alfa 

Medierikhet, MR  
Ett kommunikationsmediums förmåga att förmedla information (Lengel 
& Daft, 1984). 0,705 

Användarvänlighet, 
EOU 

Till vilken grad användaren anser att teknologin är enkel att använda 
och förstå (Davis et al., 1989). 0,762 

Användbarhet, U 
Till vilken grad teknologin ökar prestationen jämfört med sin 
föregångare (Davis et al., 1989). 0,890 

Attityd, A 
Till vilken grad användaren gillar att använda teknologin (Davis et al., 
1989). 0,819 

Tabell 3. Oberoende variabler, beskrivning och Cronbach’s alfa 

3.4 Dataanalys 

Utifrån vår enkät skapades totalt åtta index från ICS samt fyra index från MRT och 

TAM. Efter att vi skapat index utfördes tre regressionsanalyser för att testa våra 

hypoteser. Den beroende variabeln i analyserna var mediakvalitet, relation till 
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universitetslärare respektive ICS. De oberoende variablerna var medierikhet, 

användbarhet, användarvänlighet och attityd. Dessutom används variablerna kön, 

ålder och antal avslutade terminer studenten studerat som kontrollvariabler i 

regressionsanalyserna. Dessa variabler mättes inte genom en likertskala likt de 

andra och behövde därför kodas om. Kön kategoriserades i tre grupper, kvinna (1), 

man (2) och annat (3). Ålder kategoriserades i två grupper, födda från 1997 och 

tidigare (1) och födda från 1998 och senare (2). Även avslutade terminer delades 

in i två grupper, nämligen 3 eller färre (1) och 4 eller fler (2). 

Förutom regressionsanalyserna undersöktes medelvärdet för varje dimension i 

ICS samt de oberoende variablerna. Därför skapades två diagram som kan ses i 

figur 4 och 5.  

3.5 Metodreflektion 

Forskningsmetoden för den här studien har varit en kvantitativ enkätundersökning. 

Enkätundersökning är att föredra vid teoritestning där det redan finns mycket stöd 

i tidigare forskning (6 & Bellamy, 2012) vilket finns kring våra huvudämnen intern 

kommunikationstillfredsställelse och digitala kommunikationsmedium. Detta 

gjorde att vi enkelt kunde skapa välgrundade hypoteser. Vi har även tagit ett 

positivistisk filosofiskt perspektiv som väl kan kombineras med en kvantitativ 

studie eftersom det förbättrar möjligheterna för generalisering och testning av 

teorier (Djurfeldt et al., 2010). De mätinstrument vi använt oss av är väl använda 

och testade vilket gör att vi kunnat säkerställa hög validitet och reliabilitet på 

studien. Dessutom har vi använt oss av samma likertskala genom stora delar av 

enkäten vilket ökar validiteten.   

När vi utförde studien förde vi diskussioner kring etiska aspekter. I enkätens 

inledningen informerades respondenterna om att det var frivilligt att delta och att 

de förblev anonyma (se bilaga 7.1) vilket är två aspekter som kan kopplas till 

undersökningens etiska omdöme (Trost & Hultåker, 2016). Som undersökare ska 

man sträva efter att ha så lite påverkan i respondenternas omgivning som möjligt. 

Det vill säga inte ha en relation som kan påverka respondenterna när de utför 

undersökningen (Trost & Hultåker, 2016). I vår studie var det svårt att undgå helt 

eftersom vi är studenter som undersöker studenter vilket gör att flera i vår 

omgivning är kvalificerade respondenter. Däremot förblev enkätens respondenter 
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anonyma och endast ett fåtal har en personlig relation till oss. Därför anser vi att 

det inte bör ha påverkat studiens resultat. 

3.5.1 Pilotstudie 

Innan enkäten publicerades offentligt valde vi att utföra en pilotstudie för att 

undersöka om enkätens information och påståenden var begripliga. Eftersom vi 

dessutom har översatt påståendena från engelska till svenska ansåg vi det extra 

viktigt för att minimera riskerna för missförstånd. Pilotstudien bestod av hela 

enkäten som skickades till 10 personer på Lunds universitet eftersom de var 

lättillgängliga och tillhörde studiens urval. Vi skickade enkäten privat för att 

säkerställa att vi fick ärlig feedback och kritik som kunde hjälpa oss förbättra vår 

enkät. Dessutom gav det oss en uppfattning om hur lång tid det tog att svara på 

enkäten som vi sedan kunde informera om när vi publicerade den offentligt. Vi 

gjorde små korrigeringar i enkäten för att underlätta för respondenten att skicka in 

den ifyllda enkäten men behöll alla frågor och påståenden som vi först konstruerat 

dem. 

 



 

 24 

4. Analys och resultat 

I det här kapitlet presenteras studiens analys och resultat. Först sammanställs 

demografisk data, därefter deskriptiv statistik och sedan tre regressionsanalyser. 

Avslutningsvis presenteras resultatet av hypotestestning samt svar på 

forskningsfrågorna. 

 

Analysen började med en reliabilitetsanalys på samtliga variabler som var tänkta 

att utgöra index för att säkerställa att Cronbach’s alfa visade en acceptabel nivå. 

Därefter sammanställdes medelvärdet för samtliga index. Sedan utfördes 

regressionsanalyser för att testa våra hypoteser. Den insamlade empirin 

analyserades i programmet SPSS (version 27). 

4.1 Demografisk data 

Av studiens 221 giltiga respondenter var de flesta som svarade kvinnor (74,7%). 

Den största delen av respondenterna var födda 1998 (20,8%) och därefter 1996 

(18,1%). Dessutom hade 6 eller fler (25,8%) samt 5 (24%) avslutade terminer högst 

svarsfrekvens. Därefter var det en stor andel som studerat 1 eller färre (17,9%) 

terminer. Detaljerad demografisk data kan ses i tabell 4, 5 och 6. 

 
Kön   

Kvinna Man Annat 

165 (74,7%) 55 (24,9%) 1 (0,5%) 
           Tabell 4. Fördelning av kön 

Födelseår        
1994 eller tidigare 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 eller senare 

34 (15,4%) 15 (6,8%) 40 (18,1%) 34 (15,4%) 46 (20,8%) 24 (10,9%) 23 (10,4%) 5 (2,3%) 
Tabell 5. Fördelning av födelseår 
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Avslutade terminer      

1 eller färre 2 3 4 5 6 eller fler 

39 (17,6%) 20 (9%) 37 (16,7%) 15 (6,8%) 53 (24%) 57 (25,8%) 
    Tabell 6. Fördelning av avslutade terminer 

4.2 Deskriptiv analys 

Utav de variabler som mäter intern kommunikationstillfredsställelse, ICS, skapades 

ett index för varje dimension. Dessutom skapades ett index som bestod av samtliga 

dimensioner i ICS. Innan vi skapade index utfördes ett internt reliabilitetstest för 

varje dimension, se 3.3.2 för Cronbach’s alfa.  

För att undersöka vår första forskningsfråga, F1, jämfördes medelvärdet för 

samtliga sju dimensioner i ICS. I figuren nedan (figur 4) kan vi se att de 

dimensionerna med högst medelvärde är horisontell kommunikation (M = 3,538) 

och mediakvalitet (M = 3,477) medan de med lägst medelvärde är organisatoriskt 

perspektiv (M = 2,790) och relation till universitetslärare (M = 2,899). Det skiljer 

sig dock endast 0,748 mellan det högsta och lägsta medelvärdet. Medelvärdet för 

indexet bestående av alla sju dimensioner i ICS är 3,134 av max 5 (se bilaga 7.2, 

tabell 10).  

Figur 4. Medelvärden för de sju dimensionerna i ICS 

Delen av enkäten som baserades på MRT och TAM riktar sig till den digitala 

undervisningen och bestod av variablerna medierikhet, användarvänlighet, 
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användbarhet och attityd. Av dessa skapades fyra index som fungerade som 

oberoende variabler, Cronbach’s alfa kan ses i 3.3.3. I figuren nedan (figur 5) 

utläses medelvärdet. Högst medelvärde hade användarvänlighet (M = 4,223) och 

lägst medelvärde hade attityd (M = 2,419). 

Figur 5. Medelvärden för de fyra oberoende variablerna 

4.3 Hypotestestning 

För att testa våra hypoteser utfördes tre multipla linjära regressionsanalyser. 

Eftersom ICS består av sju dimensioner och totalt 28 påståenden valde vi att utföra 

två analyser som undersöker enskilda dimensioner i ICS som beroende variabler. 

För att sedan i den tredje analysen undersöka hela ICS som ett index. Vi valde 

mediakvalitet (M = 3,477), och relation till universitetslärare (M = 2,899), för att 

dessa hade ett högt respektive lågt medelvärde bland de sju dimensionerna. Detta 

valdes för att undersöka om samtliga analyser följer samma statistiska mönster eller 

om det skiljer sig dem emellan. 

I den första analysen undersöktes om det fanns ett samband mellan ICS-

dimensionen mediakvalitet det vill säga mängden kommunikation och hur 

kommunikationsmedium fungerar (Downs & Hazen, 1977), och de oberoende 

variablerna medierikhet, användbarhet, användarvänlighet och attityd. I den andra 

analysen undersöktes om det fanns ett samband mellan dimensionen relation till 

universitetslärare och de oberoende variablerna. I den tredje och sista 
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regressionsanalysen undersökte vi det index som bestod av samtliga sju 

dimensioner i ICS och dess samband till de oberoende variablerna. 

När regressionsanalyserna utfördes upptäcktes en korrelation mellan de 

oberoende variablerna attityd och användbarhet. Därför utfördes ett 

multikollinearitetstest för att säkerställa att de oberoende variablerna verkligen var 

oberoende. Testet visade att VIF för attityd (VIF = 3,058) och användbarhet (VIF 

= 3,288) båda understeg 5 samt att toleransvärdet var över 0,1 på samtliga variabler 

(se bilaga 7.4, tabell 23). Enligt Wahlgren (2012) är detta acceptabla värden och 

därför behövdes inga ytterligare åtgärder utföras. 

Fullständiga regressionsanalyser finns i bilaga 7.3. 

4.3.1 Mediakvalitet 

Beroende variabel: mediakvalitet (MQ)  

Oberoende variabel: medierikhet (MR), användbarhet (U), användarvänlighet 

(EOU), attityd (A), kön, ålder och avslutade terminer 

Tabell 7. Koefficienter för MQ och de oberoende variablerna MR, EOU, U, A samt kontrollvariablerna kön, ålder och 
avslutade terminer. *Signifikant värde är markerat i blått 

Det första som undersöktes var korrelationen mellan mediakvalitet och de 

oberoende variablerna. Pearson’s korrelation visade att det fanns en positiv 

korrelation mellan mediakvalitet och fyra oberoende variabler. Den starkaste 

korrelationen hade medierikhet (r = 0,500), därefter användbarhet (r = 0,380), 

attityd (r = 0,351) och sedan användarvänlighet (r = 0,293). Sedan avlästes att 

korrelationen var statistiskt signifikant mellan mediakvalitet och de fyra oberoende 

variablerna där samtliga hade p = 0,000 (se bilaga 7.3.1, tabell 11). 

Dessutom kunde vi avläsa att med mediakvalitet som beroende variabel är 

medierikhet (β = 0,388, p = <0,001) en signifikant prediktor. Däremot var 
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användbarhet (β = 0,095, p = 0,362), användarvänlighet (β = 0,085, p = 0,188) och 

attityd (β = 0,099, p = 0,326) inte signifikanta prediktorer eftersom deras p-värde 

var för höga.  

Vi avläste även att kontrollvariablerna kön (β = 0,064) och ålder (β = 0,060) 

hade positiva betavärden medan avslutade terminer (β = -0,056) hade ett negativt 

betavärde. Dock hade ingen av kontrollvariablerna statistiskt signifikanta p-värden.    

Modellens förklaringsgrad var R2 = 0,272 vilket betyder att modellen förklarar 

27,2% av variansen (se bilaga 7.3.1, tabell 12). 

4.3.2 Relation till universitetslärare 

Beroende variabel: relation till universitetslärare (RTU) 

Oberoende variabel: medierikhet (MR), användbarhet (U), användarvänlighet 

(EOU), attityd (A), kön, ålder och avslutade terminer 

 

Tabell 8. Koefficienter för RTU och de oberoende variablerna MR, EOU, U, A samt kontrollvariablerna kön, ålder och 
avslutade terminer. *Signifikant värde är markerat i blått 

Pearson’s korrelation visade att det fanns en positiv korrelation mellan den 

beroende variabeln relation till universitetslärare och fyra oberoende variabler. 

Störst r-värde hade medierikhet (r = 0,443), därefter användbarhet (r = 0,325), 

attityd (r = 0,312) och sedan användarvänlighet (r = 0,231). Sedan avlästes att 

korrelationen var statistiskt signifikant mellan relation till universitetslärare och de 

fyra oberoende variablerna där samtliga hade p = 0,000 (se bilaga 7.3.2, tabell 15). 

Dessutom var medierikhet en signifikant prediktor (β = 0,354, p = <,001) till 

den beroende variabeln relation till universitetslärare. Däremot var inte 

användbarhet (β = 0,051, p = 0,640), användarvänlighet (β = 0,041, p = 0,546) och 

attityd (β = 0,115, p = 0,275) signifikanta prediktorer till den beroende variabeln på 
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grund av för höga p-värden. Förklaringsgraden uppmättes till R2 = 0,200 vilket 

betyder att modellen förklarar 20% av variansen (se bilaga 7.3.2, tabell 16). Detta 

följer samma mönster som regressionsanalys 4.3.1. Den första analysen (4.3.1) 

visade dock högre r-värden och förklaringsgrad.   

Kontrollvariabeln kön (β = 0,058) hade ett positivt betavärde medan ålder (β = 

-0,042) och avslutade terminer (β = -0,050) hade negativa betavärden. Dock även i 

den här analysen hade kontrollvariablerna kön, ålder och avslutade terminer inte 

statistiskt signifikanta p-värden.    

4.3.3 ICS 

Beroende variabel: ICS 

Oberoende variabel: medierikhet (MR), användbarhet (U), användarvänlighet 

(EOU), attityd (A), kön, ålder och avslutade terminer 

 

Tabell 9. Koefficienter för ICS och de oberoende variablerna MR, EOU, U, A samt kontrollvariablerna kön, ålder och 
avslutade terminer. *Signifikant värde är markerat i blått 

Pearson’s korrelation visar att det fanns en positiv korrelation mellan den 

beroende variabeln ICS och fyra oberoende variabler. Den starkaste korrelationen 

hade medierikhet (r = 0,592), därefter användbarhet (r = 0,407), attityd (r = 0,380) 

och sedan användarvänlighet (r = 0,322). Därefter avlästes att korrelationen var 

statistiskt signifikant mellan ICS och de fyra oberoende variablerna där samtliga 

hade p = 0,000 (se bilaga 7.3.3, tabell 19).  

Dessutom kunde vi se att med ICS som beroende variabel var medierikhet (β = 

0,493, p = <0,001) en signifikant prediktor. Användbarhet (β = 0,059, p = 0,542), 

användarvänlighet (β = 0,080, p = 0,183) och attityd (β = 0,117, p = 0,210) var inte 

det på grund av för höga p-värden. Förklaringsgraden uppmättes till R2 = 0,373 
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vilket betyder att modellen förklarar 37,3% av variansen (se bilaga 7.3.3, tabell 20). 

Regressionsanalys 4.3.3 följde alltså samma mönster som regressionsanalys 4.3.1 

och 4.3.2. Den tredje regressionsanalysen (4.3.3) visade högst r-värden och högst 

förklaringsgrad. 

Kontrollvariablerna kön (β = 0,104) och ålder (β = 0,052) hade ett positivt 

betavärde medan avslutade terminer (β = -0,041) hade ett negativt betavärde. Dock 

likt de två tidigare analyserna hade ingen av kontrollvariablerna statistiskt 

signifikanta p-värden. Däremot hade kön ett betydligt högre betavärde (β = 0,104) 

samt lägre p-värde (p = 0,061) jämfört med analys 4.3.1 och 4.3.2. 

4.3.4 Resultat av hypotestestning 

H1: Det finns ett positivt samband mellan studenters upplevda medierikhet vid 

digital undervisning och intern kommunikationstillfredsställelse. 

 

- I regressionsanalyserna 4.3.1, 4.3.2, och 4.3.3 var medierikhet en signifikant 

prediktor i samtliga regressionsanalyser. Detta resultat visar att det finns ett 

positivt samband och därmed stödjer observerad data H1.  

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan studenters upplevda användbarhet vid 

digital undervisning och intern kommunikationstillfredsställelse. 

 

- I regressionsanalyserna 4.3.1, 4.3.2, och 4.3.3 var användbarhet inte en 

signifikant prediktor vilket betyder att observerad data förkastar H2. 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan studenters upplevda användarvänlighet 

vid digital undervisning och intern kommunikationstillfredsställelse. 

 

- I regressionsanalyserna 4.3.1, 4.3.2, och 4.3.3 var användarvänlighet inte 

en signifikant prediktor vilket betyder att observerad data förkastar H3. 

 

H4: Det finns ett positivt samband mellan studenters attityd till digital undervisning 

och intern kommunikationstillfredsställelse. 
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- I regressionsanalyserna 4.3.1, 4.3.2, och 4.3.3 var attityd inte en signifikant 

prediktor vilket betyder att observerad data förkastar H4. 

 

F1: Hur tillfredsställda uppger studenter att de är med universitetets 

internkommunikation i samband med digital undervisning? 

Respondenterna i den här studien mäter i medelvärde M = 3,134 av max 5 i intern 

kommunikationstillfredsställelse vid digital undervisning. Detta tyder på att 

tillfredsställelsen med den interna kommunikationen i sin helhet var relativt neutral 

bland studenterna.  

Den dimension som studenterna var mest tillfredsställda med var horisontell 

kommunikation (M = 3,538) vilket syftar på i vilken utsträckning informell 

kommunikation är fritt flödande (Downs & Hazen, 1977). I den här dimensionen 

belyses alltså relationen mellan studenter. Trots digital undervisning ansåg alltså 

studenterna att relationen mellan dem var det mest tillfredsställande med den 

interna kommunikationen. 

Näst högst medelvärde hade mediakvalitet (M = 3,477), vilket handlar om hur 

väl de olika interna kommunikationsmedierna fungerar (Downs & Hazen, 1977). 

Här kunde vi utläsa att studenterna var övervägande tillfredsställda med mängden 

kommunikation samt hur den presenteras i olika situationer.   

Den dimension som studenterna var minst tillfredsställda med var 

organisatoriskt perspektiv (M = 2,790) som syftar på information kring 

organisationen i sin helhet (Downs & Hazen, 1977). Det vill säga hur universitetet 

förmedlar information kring förändringar och påverkande faktorer såsom statliga 

åtgärder (Downs & Hazen, 1977). I den här dimensionen hamnar därmed 

universitetets kommunikation om COVID-19 vilket är intressant att reflektera över. 

Den dimension som hade näst lägst medelvärde var relation till 

universitetslärare (M = 2,899). Den här dimensionen handlar om uppåt och 

nedåtgående aspekter av kommunikation med sin närmaste universitetslärare 

(Downs & Hazen, 1977). Gemensamt med organisatoriskt perspektiv, handlar detta 

också om ett sorts informationsflöde (Downs & Hazen, 1977). På många sätt kan 

man säga att de hänger ihop eftersom det finns en underliggande förväntan att den 

närmaste kontakten på sitt universitet ska informera om stora förändringar vid 

universitetet. 
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Fem av sju ICS-dimensioner hade ett medelvärde över 3 vilket är mitten på 

skalan och tyder på att det fanns övervägande nöjdhet med den interna 

kommunikationen. Överlag skiljde sig medelvärdet mellan de sju dimensionerna 

ytterst lite. Detta tyder på att nöjdheten med universitetets kommunikation utifrån 

dessa håller en likvärdig nivå. Det vill säga att det är små skillnader mellan hur de 

olika dimensionerna upplevs av studenterna.  

Eftersom det var små skillnader antyder det att relevansen av alla dimensioner 

måste tas i beaktande i utövandet av universitetets interna kommunikation. 

Dessutom är det viktigt att reflektera över att horisontell kommunikation, i den här 

studien verkar vara den viktigaste dimensionen för studenterna. Således visar 

resultatet att en känsla av tillhörighet med sin studiegrupp är vital för att studenterna 

ska känna en hög intern kommunikationstillfredsställelse på sitt universitet.  

 

F2: Vad påverkar studenternas tillfredsställelse med internkommunikation 

vid digital undervisning? 

Den variabel som hade störst påverkan på studenternas tillfredsställelse med den 

interna kommunikationen var medierikhet i samtliga regressionsanalyser. 

Användbarhet, attityd och användarvänlighet visade en statistisk signifikant 

korrelation men var ej prediktorer och därmed kan vi inte fastställa att dessa 

variabler påverkar studenternas interna kommunikationstillfredsställelse.  

Medierikhet baseras på (1) möjlighet till direkt feedback; (2) riktade/personliga 

meddelanden; (3) möjlighet att framföra fler kommunikationssignaler samtidigt 

(ex. gester och icke-verbala tecken); och (4) språkvariation (Lengel & Daft, 1984). 

Variabeln var den enda som var en prediktor med ett statistiskt signifikant p-värde. 

Att medierikhet vid digital undervisning visade ett positivt samband med intern 

kommunikationstillfredsställelse är i linje med tidigare forskning av Tkalac Verčič 

och Špoljarić (2020). Medierikhets medelvärde uppmättes till M = 2,781 av max 5 

och studenterna ansåg därmed att använda medier under digital undervisning till 

viss del brister i att uppfylla de fyra kriterierna i MRT. Sambandet mellan 

medierikhet och intern kommunikationstillfredsställelse påvisar vikten av att rätt 

kommunikationsmedium används för rätt syfte utifrån vilken typ av information 

som ska förmedlas. Detta eftersom Daft och Lengel (1986) menar att det reducerar 

osäkerhet och entydighet och istället skapar ömsesidig förståelse som främjar 

lärande.  
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Variabeln användarvänlighet visade sig ha minst korrelation i samtliga 

regressionsanalyser. Användarvänlighet avser till vilken grad användaren anser att 

teknologin är enkel att använda (Chakraborty et al., 2008; Davis et al., 1989). Även 

medelvärdet på användarvänlighet stod ut med M = 4,223 och var därmed det 

högsta av samtliga variablers medelvärden. Studenterna ansåg alltså att det var 

enkelt att använda och navigera de digitala verktyg som används vid digital 

undervisning.  

Variablerna användbarhet och attityd korrelerade som tidigare nämnt med 

studenternas tillfredsställelse med den interna kommunikationen. Användbarhet 

avser prestationsökning till följd av ny teknik (Chakraborty et al., 2008; Davis et 

al., 1989). Med medelvärdet M = 2,674 placerades användbarhet på undre delen av 

skalan (max 5). Studenter hade alltså övervägande uppfattningar om att prestationen 

försämras av digital undervisning. Den sista variabeln attityd, det vill säga till 

vilken grad användaren gillar att använda teknologin (Davis et al., 1989), hade lägst 

medelvärde M = 2,419. Detta visade tydligt att majoriteten inte ansåg att digital 

undervisning var en attraktiv eller rolig undervisningsmiljö.   

Förutom de oberoende variablerna kunde vi utläsa att de dimensioner som 

studenterna var nöjdast med var horisontell kommunikation, och mediakvalitet. 

Medan de var minst nöjda med organisatoriskt perspektiv, och relation till 

universitetslärare. Detta är också faktorer som har en påverkan på den interna 

kommunikationen som därför behöver reflekteras över från universitetets sida.  

4.4 Teoretisk modell 

Utifrån resultatet av våra analyser kan vi konstatera att den teoretiska modellen 

stödjer H1 medan H2, H3 och H4 förkastas. 

Figur 6. Teoretisk modell 
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5. Slutsatser och diskussion 

I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån forskningsfrågor och 

hypoteser. Därefter diskuteras resultaten, studiens bidrag och förslag till framtida 

forskning.  

5.1 Slutsatser 

Syftet med den här studien var att undersöka hur digital undervisning påverkar 

studenters tillfredsställelse med den interna kommunikationen vid svenska 

universitet. Vår enkätstudie fick totalt 221 giltiga respondenter som var studerande 

på svenska universitet. Baserat på tidigare forskning och teori formulerades fyra 

hypoteser. 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan studenters upplevda medierikhet vid 

digital undervisning och intern kommunikationstillfredsställelse. 

H2: Det finns ett positivt samband mellan studenters upplevda användbarhet 

vid digital undervisning och intern kommunikationstillfredsställelse. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan studenters upplevda 

användarvänlighet vid digital undervisning och intern 

kommunikationstillfredsställelse. 

H4: Det finns ett positivt samband mellan studenters attityd till digital 

undervisning och intern kommunikationstillfredsställelse. 

 

Resultatet av de analyser som utförts på det empiriska materialet stödjer H1 

eftersom medierikhet är en signifikant prediktor för respektive beroende variabel. 

Däremot förkastas H2, H3 och H4 på grund av de oberoende variablernas för höga 

p-värden och de är därmed inte signifikanta prediktorer till intern 

kommunikationstillfredsställelse.  
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I relation till hypoteserna formulerades även två forskningsfrågor: 

F1: Hur tillfredsställda uppger studenter att de är med universitetets 

internkommunikation i samband med digital undervisning? 

F2: Vad påverkar studenternas tillfredsställelse med internkommunikation vid 

digital undervisning? 

 

Som svar på vår första forskningsfråga, F1, visar studien att det finns varierande 

upplevelser av intern kommunikationstillfredsställelse bland studenter vid digital 

undervisning. Medelvärdet M = 3,134 visar på att tillfredsställelsen med den interna 

kommunikationen överlag är neutral (max 5). Den högst tillfredsställande 

dimensionen av ICS var horisontell kommunikation som syftar på relationen mellan 

studenter (Downs & Hazen, 1977). Den minst tillfredsställande dimensionen var 

organisatoriskt perspektiv som avser universitetets kommunikation kring mål och 

förändringar (Downs & Hazen, 1977). 

Vidare till vår andra forskningsfråga, F2, var medierikhet en signifikant 

prediktor. Det gör medierikhet till den variabel som påverkar studenternas 

tillfredställelse med internkommunikation och därmed den mest framstående 

variabeln i den här studien. 

5.2 Diskussion 

Sedan mars 2020 har studenter på svenska universitet till stor del studerat digitalt 

till följd av coronapandemin. Därmed ville vi med denna studie undersöka hur 

studenters interna kommunikationstillfredsställelse har påverkats av digital 

undervisning. Resultat av studien tyder på att studenter är relativt neutralt 

tillfredsställda med den interna kommunikationen då vi kunde konstatera ett 

medelvärde på M = 3,134 av max 5. Vår analys visade att medierikhet är den 

oberoende variabel som mäter starkast korrelation och som även är en prediktor till 

intern kommunikationstillfredsställelse. Detta antyder alltså att ett mediums 

förmåga att uppfylla de fyra kriterier i MRT har en stor påverkan på studenters 

upplevda tillfredsställelse med internkommunikation vid digital undervisning. 

Detta resultat stöds av Tkalac Verčič och Špoljarić (2020) som fann ett 

statistiskt signifikant samband mellan intern kommunikationstillfredsställelse och 

kommunikationskanaler samt kommunikationsmedium. Eftersom det finns ett 
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tydligt samband även i den här studien vill vi understryka vikten av att universitet 

utvärderar de kommunikationsmedium som används vid digital undervisning. Att 

mediets rikhet påverkar studenterna ställer i sin tur krav på universitet att utveckla 

de digitala undervisningsmetoderna. Detta för att säkerställa att rätt 

kommunikationsmedium används i rätt sammanhang för att studenter ska kunna 

uppleva hög kvalitet på utbildning även digitalt. 

En annan variabel som anmärker sig i studien är användarvänlighet med det 

högst uppmätta medelvärdet (M = 4,223). Detta kan vara för att de flesta studenter 

idag har de tekniska kunskaper som behövs för att navigera digitala verktyg. 

Dessutom används redan många digitala verktyg även vid fysisk undervisning 

såsom Google Drive och Canvas. Trots att studenter anser att det är enkelt att 

navigera i en digital miljö visar variabeln attityd det lägsta medelvärdet i studien 

(M = 2,419). Det vill säga att de varken tycker att digital undervisning är roligt eller 

mer givande än fysisk undervisning. Det resultatet stöds i tidigare forskning där 

digitalt kunniga personer föredrog traditionella medier framför nya medier i den 

interna kommunikationen (Tkalac Verčič & Špoljarić 2020). Det kan även stärkas 

av MRT där ansikte-mot-ansikte kommunikation anses vara det rikaste mediet trots 

välutvecklade digitala kommunikationsmedium (Daft & Lengel, 1986). Å andra 

sidan betyder det inte att digital undervisning ska exkluderas i framtiden. Den här 

studien visar blandade åsikter kring digital undervisning vilket stämmer överens 

med tidigare forskning (Doyumğaç et al., 2021; Novikov, 2020). Studenter lär sig 

på olika sätt och därför bör universitet överväga möjligheten att erbjuda både fysisk 

och digital undervisning. Exempelvis inspelade föreläsningar där det går att välja 

om man vill delta fysiskt eller digitalt. Det i sin tur kan leda till att studenter lägger 

mer tid på sina studier och når bättre studieresultat. Därför utesluter vi inte att en 

hybrid av undervisningsformerna kan vara det mest optimala och uppmanar 

universitet till att reflektera över framtida möjligheter. På så sätt ser vi även 

möjlighet för tillfredsställelsen med internkommunikation att förbättras även om 

det behövs mer forskning på området.  

Den interna kommunikationen påverkar studenternas studiemiljö, universitetets 

kultur och värderingar (Falkheimer & Heide, 2018) vilket skapar ett stort behov för 

universitet att ta vara på sina interna intressenter. För att universitet ska upprätthålla 

och förbättra sitt rykte bör därför den interna kommunikationen fortsätta reflekteras 

över (Dawkins, 2005; Kettunen, 2014). Den här studien visar att den dimension av 



 

 37 

ICS som studenterna är minst nöjda med är organisatoriskt perspektiv och relation 

till universitetslärare. Det visar ett behov av att förbättra kommunikationen mellan 

universitet och studenter för att uppnå en högre tillfredsställelse med den interna 

kommunikationen. Det är alltså den nedåtgående kommunikationen som brister 

vilket kan tyda på att universitetens hierarkier inte ger förutsättningar för att 

förmedla rätt information i alla led. Vi vill argumentera för att studenter bör 

betraktas som interna intressenter och behandlas därefter. Universitet är en unik typ 

av organisation där studenter är en unik intressent som inte går att finna i andra 

organisationer. De bör inkluderas mer i universitetet som organisation och inte 

endast relaterat till sina studier. Om studenter har en bättre relation och ökad 

identifiering till sitt universitet kommer detta i sin tur öka den interna 

kommunikationstillfredsställelsen. 

Studenterna var mest tillfredsställda med ICS-dimensionen horisontell 

kommunikation. Horisontell kommunikation i den här studien handlar om relationen 

mellan studenterna vilket belyser vikten av organisationens medlemmars påverkan 

på den interna kommunikationen. Detta stärker argumentationen för att studenter 

ska betraktas som en intern intressentgrupp i likhet med andra organisationer. 

Universitet bör alltså aktivt arbeta med att stärka relationen till sina studenter då det 

i slutändan kan leda till större framgång både för studenter och universitet. 

5.3 Bidrag och förslag till framtida forskning 

Den här studien bidrar till forskning kring studenters interna 

kommunikationstillfredsställelse vid digital undervisning. Vi har även bidragit med 

att undersöka studenter och universitet utifrån ett organisatoriskt perspektiv. 

Dessutom har vi översatt och utvecklat ett mätinstrument som kan användas i 

framtida forskning om kommunikation bland studenter.  

Vi har i denna studie undersökt fyra oberoende variablers påverkan på den 

interna kommunikationstillfredsställelsen vid digital undervisning. Resultatet ger 

en förenklad bild av verkligheten då det med största sannolikhet finns fler variabler 

som påverkar studenter. Det kan till exempel vara psykologiska och subjektiva 

aspekter.  

Vi tvekar inte på att digital undervisning kommer fortsätta användas framöver i 

allt större utsträckning. Därför uppmanar vi till att fortsätta undersöka intern 
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kommunikationstillfredsställelse kopplat till digital undervisning ur andra 

perspektiv i framtida forskning. När den här studien utfördes har studenter haft 

digital undervisning i drygt ett år vilket gett studenterna tid att anpassa sig till 

undervisningsformen. När fysisk undervisning åter påbörjas skapas därför en unik 

möjlighet att på nytt undersöka den interna kommunikationstillfredsställelsen som 

sedan kan jämföras med resultatet i denna studie. Det hade även varit intressant att 

studera vilka kommunikationsmedier som studenterna är mest nöjda med. 

Exempelvis genom att undersöka den upplevda medierikheten av respektive digitalt 

verktyg som används vid digital undervisning. 

Coronapandemin har gett studenter olika förutsättningar för fortsatta studier 

beroende på demografisk plats. Det hade därför varit intressant att forska om 

tillfredsställelsen med internkommunikation vid digital undervisning utifrån andra 

länders perspektiv. Dessutom kan urvalsmetoden reflekteras över i framtida studier 

för att öka generaliserbarheten och reliabiliteten.  
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7. Bilagor 

7.1 Enkät 

Kommunikation och digital undervisning  

När coronaviruset COVID-19 kom till Sverige våren 2020 tvingades universitet att 

drastiskt övergå från fysisk till digital undervisning. Föreläsningar, seminarium och 

tentor blev förflyttade till digitala medier vilket innebar en stor förändring i 

studiemiljön. Ett år senare sker fortfarande studierna digitalt vilket får oss att undra 

hur undervisningsformen har påverkat studenternas relation till 

universitetet/högskolan.  

 

Vi är två studenter som läser strategisk kommunikation på Lunds universitet. I vår 

kandidatuppsats har vi valt att undersöka hur nöjda studenter är med 

kommunikationen från sitt universitet/högskola när undervisning sker digitalt.  

 

Studien riktar sig till dig som studerar på ett svenskt universitet eller högskola i en 

digital undervisningsmiljö under coronapandemin. När du svarar på frågorna vill vi 

att du utgår från din nuvarande studiesituation. 

 

Studien är frivillig att delta i och all insamlad data kommer att hanteras 

konfidentiellt. Svaren kommer att förbli anonyma och vi kommer inte använda 

svaren för att identifiera dig som person. 

 

Har du några frågor om enkäten eller är intresserad av resultatet kan du höra av dig 

till oss:  

Jackline Georgsson, ja8262ge-s@student.lu.se  

Sofie Jakobsson, so7477ja-s@student.lu.se 

 

Studien består av 3 delar och tar ca 5 minuter att besvara.  

- Personlig data  
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- Nöjdhet med kommunikation 

- Digital undervisning 

 

Tusen tack för att du tar dig tiden att svara på undersökningen! 

/Jackie & Sofie 

 
Personlig data  
 
Den här delen används endast för att kategorisera svaren utifrån exempelvis ålder och kön.  
 
Kön?  

Kvinna 
Man  
Annat 

 
Vilket år är du född? 

2001 eller senare 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 eller tidigare 

 
Vid vilket universitet eller högskola läser du? 
 
Vid vilken fakultet läser du?  
 
Hur många terminer har du slutfört? 

1 eller färre 
2 
3 
4 
5 
6 eller fler 

 
Har du studerat digitalt under coronapandemin? 

Ja 
Nej 

 
Nöjdhet med kommunikation 

 

Den här delen handlar om intern kommunikation vilket syftar på den kommunikation som sker 

mellan studenter eller mellan student och universitet. Det kan vara feedback, information eller 
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instruktioner om dina studier från universitetet. Det kan även vara relationen du har med dina 

kurskamrater samt din motivation till dina studier och samhörighet till universitetet.  

 

När du svarar på frågorna vill vi att du utgår från din nuvarande studiesituation. 

 

I den här delen kommer 28 påståenden att presenteras. Svara hur väl du instämmer med 

påståendet.  

 

1 = instämmer inte alls 

2  

3  

4  

5 = instämmer helt 

 
Motivation 
 
Jag upplever att kommunikationen på mitt universitet motiverar och stärker mitt 
engagemang för att nå mina studiemål. 1 2 3 4 5 

Jag upplever att mina kurskamrater är bra på att kommunicera. 1 2 3 4 5 

Jag upplever att kommunikationen på mitt universitet skapar samhörighet. 1 2 3 4 5 

Jag upplever att jag, i god tid, får den information som jag behöver för att utföra mina 
studier. 1 2 3 4 5 
 
Relation till universitetet  
Förtydligande: Med "närmaste universitetslärare" menar vi din närmaste kontakt på ditt universitet, 
t.ex. föreläsare, kursansvarig eller programansvarig. 
 

Min närmaste universitetslärare ger mig tydliga instruktioner om hur jag ska klara mina 
studier. 1 2 3 4 5 

Min närmaste universitetslärare berättar för mig varför mina uppgifter ska utföras. 1 2 3 4 5 

Min närmaste universitetslärare informerar mig om mitt universitets regler och krav. 1 2 3 4 5 

Min närmaste universitetslärare brukar ha informella samtal med mig. 1 2 3 4 5 

Mitt universitet värnar om mina åsikter. 1 2 3 4 5 
 
Information och kommunikation  
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Jag får tillräckligt mycket information gällande praktiska saker på mitt universitet (ex. 
förändringar och nya rutiner) 1 2 3 4 5 

Kommunikationen via e-mail fungerar bra på mitt universitet. 1 2 3 4 5 

Jag får tillräckligt mycket information om mitt universitets policies och mål. 1 2 3 4 5 

Jag får tillräckligt mycket information om lagar och regler som påverkar mitt universitet. 1 2 3 4 5 

Jag får tillräckligt mycket information om mitt universitets framgångar och misstag. 1 2 3 4 5 

Jag får tillräckligt mycket information om statliga åtgärder som påverkar mitt universitet. 1 2 3 4 5 

Universitetets kommunikation är intressant och hjälpsam. 1 2 3 4 5 

Digitala undervisningstillfällen är välorganiserade. 1 2 3 4 5 

Skriftliga direktiv från universitetet är tydliga och koncisa. 1 2 3 4 5 

Mängden kommunikation från universitetet är lagom. 1 2 3 4 5 

Jag upplever ej kommunikationsöverflöd. 1 2 3 4 5 

Universitetets kommunikation anpassas till nödsituationer. 1 2 3 4 5 
 
Relation till kurskamrater 
 
Det är en bra stämning mellan mig och kurskamraterna på mitt universitet. 1 2 3 4 5 

Jag kan diskutera personliga saker med mina kurskamrater. 1 2 3 4 5 

Mina kurskamrater ger mig stöd. 1 2 3 4 5 
Min studiegrupp är kompatibel (ex. samarbetar bra, kompletterar 
varandra). 1 2 3 4 5 
 
Prestation 
 

Jag får tillräckligt mycket information gällande hur mina studier mäter sig med kursmålen. 1 2 3 4 5 

Jag får tillräckligt mycket information om hur mitt studiearbete bedöms. 1 2 3 4 5 

Jag upplever att min närmaste universitetslärare är medveten om och förstår problemen 
som jag och mina kurskamrater möter. 1 2 3 4 5 
 
Digital undervisning 

 

I den här delen kommer 16 påståenden att presenteras om digital undervisning. Svara hur väl 

du instämmer med påståendet.  
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1 = instämmer inte alls 

2  

3  

4  

5 = instämmer helt 

 

Digital undervisning tillåter mig att ge och få snabb feedback. 1 2 3 4 5 

Digital undervisning tillåter mig att kommunicera olika typer av signaler (ex. text, 
kroppsspråk, tonläge eller attityd). 1 2 3 4 5 

Digital undervisning tillåter mig att använda ett rikt och varierat språk när jag 
kommunicerar. 1 2 3 4 5 

Jag tycker det är lätt att lära mig digitala undervisningsverktyg (ex. Zoom, Canvas, 
Microsoft Teams, Google Drive). 1 2 3 4 5 

Jag tycker det är svårt att få digitala undervisningsverktyg att göra som jag vill (ex. Zoom, 
Canvas, Microsoft Teams, Google Drive). 1 2 3 4 5 

Jag tycker att digitala undervisningsverktyg är användarvänliga (ex. Zoom, Canvas, 
Microsoft Teams, Google Drive). 1 2 3 4 5 

Det är enkelt för mig att bli duktig på att använda digitala undervisningsverktyg (ex. Zoom, 
Canvas, Microsoft Teams, Google Drive). 1 2 3 4 5 

Att studera digitalt gör det möjligt att slutföra mina uppgifter snabbare. 1 2 3 4 5 

Att studera digitalt har förbättrat min studieprestation. 1 2 3 4 5 

Att studera digitalt har förbättrat min produktivitet. 1 2 3 4 5 

Att studera digitalt gör det enklare för mig att förstå föreläsningar 1 2 3 4 5 

Att studera digitalt gör det enklare för mig att kommunicera med lärare och kurskamrater. 1 2 3 4 5 

Överlag tycker jag att det är praktiskt att studera digitalt. 1 2 3 4 5 

Jag gillar att studera digitalt. 1 2 3 4 5 

Att studera digitalt skapar en attraktiv studiemiljö. 1 2 3 4 5 
 
Hur många timmar har du digital undervisning under en vecka? 

mindre än 1h 1-5 h 6-10 h 11-15 h 16-20 h 21-25 h mer än 25 h 
 
Bekräftelsemeddelande 

 

Tack för din medverkan! 
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Har du några frågor om enkäten eller är intresserad av resultatet kan du höra av dig till oss:  

Jackline Georgsson, ja8262ge-s@student.lu.se 

Sofie Jakobsson, so7477ja-s@student.lu.se 

 

Kontrollfråga:  

 

Tack för din medverkan!  

 

Studien riktar sig till dig som studerar på ett svenskt universitet eller högskola i en digital 

undervisningsmiljö under coronapandemin. 

7.2 Medelvärden 

Tabell 10. Deskriptiv statistik för samtliga index. 

7.3 Regressionsanalyser 

7.3.1 Mediakvalitet 

Beroende variabel: mediakvalitet (MQ) 

Oberoende variabel: medierikhet (MR), användbarhet (U), användarvänlighet 

(EOU), attityd (A), kön, ålder och avslutade terminer 
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Tabell 11. Correlations 

 
Tabell 12. Model Summary  

 
Tabell 13. ANOVA 
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Tabell 7. Koefficienter för MQ och de oberoende variablerna MR, EOU, U, A samt kontrollvariablerna kön, ålder och 
avslutade terminer. *Signifikant värde är markerat i blått 

 
Tabell 14. Residuals Statistics 

7.3.2 Relation till universitetslärare 

Beroende variabel: relation till universitetslärare (RTU) 

Oberoende variabel: medierikhet (MR), användbarhet (U), användarvänlighet 

(EOU), attityd (A), kön, ålder och avslutade terminer 
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Tabell 15. Correlations 

 
Tabell 16. Model Summary 

 
Tabell 17. ANOVA 
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Tabell 8. Koefficienter för RTU och de oberoende variablerna MR, EOU, U, A samt kontrollvariablerna kön, ålder och 
avslutade terminer. *Signifikant värde är markerat i blått 

 
Tabell 18. Residuals Statistics  

7.3.3 ICS 

Beroende variabel: ICS 

Oberoende variabel: medierikhet (MR), användbarhet (U), användarvänlighet 

(EOU), attityd (A), kön, ålder och avslutade terminer 
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Tabell 19. Correlations 

 
Tabell 20. Model Summary 

 
Tabell 21. ANOVA 
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Tabell 9. Koefficienter för ICS och de oberoende variablerna MR, EOU, U, A samt kontrollvariablerna kön, ålder och 
avslutade terminer. *Signifikant värde är markerat i blått 

 
Tabell 22. Residuals Statistics 

7.4 Multikollinearitet  

 

Tabell 23. Coefficients, Collinearity Statistics, Tolerance, VIF 


