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Sammanfattning
Studien undersöker hur social närvaro och olika kommunikationsverktyg som används av studenter på
IT-distansprogrammet  Informatik  med  inriktning  systemutveckling på  Mittuniversitet  påverkar
kommunikationskvalitet  och  hur  kommunikationskvaliteten  kan  förbättras.  Datainsamlingen  sker
genom sex semistrukturerade intervjuer, deltagarna består av studenter som läser den sjätte och sista
terminen  på  programmet.  Delar  av  frågorna  rörande  social  närvaro  kommer  från  ramverket
Community  of  Inquiry (CoI)  av  Randy Garrison,  Terry Anderson och  Walter  Archer.  CoI  är  ett
ramverk  som mäter  tre  typer  av  närvaro:  Kognitiv  närvaro,  Lärande  närvaro  och  Social  närvaro.
Ramverkets syfte är att mäta när djupt och meningsfullt lärande inom studier uppstår. Vad som är
kommunikationskvalitet beskrivs av studenterna som deltar i intervjuerna, vilket bidrar till att en viss
bredd av olika tolkningar redogörs och sammanfattas. Resultatet av studien består dels av kvantitativ
data som kommer från de frågor som hämtats från CoI-enkäten och kvalitativ data där studenter fritt
besvarar  olika  frågor.  Genom  intervjuer  och  analys  framkommer  fyra  förslag  på  hur
kommunikationskvaliteten kan förbättras inom programmet: Mindre grupper i klassrummet, förenkla
för  studenter  att  börja  kommunicera,  överväg  enbart  användning  av  Adobe  Connect  för
envägskommunikation och utöka studenternas kontaktnät. 

Abstract
The study investigates how social presence and different tools of communication used by the students
at  the  IT-distance  programme  Informatics  with  Focus  on  Systems  Development  at  Mid  Sweden
University  affects  the  quality  of  communication  and  how  the  quality  of  communication  can  be
improved. The data for the study is collected from six semistructured interviews, the participants are
students taking the sixth and last term at the programme. Parts of the questions used during interviews
derive from the framework Community of Inquiry (CoI) by Randy Garrison, Terry Anderson and
Walter  Archer.  CoI  is  a  framework  for  measuring  three  types  of  presence:  Cognitive  presence,
Teaching presence and Social presence. The purpose of the framework is to measure when deep and
meaningful learning arise in education. What quality of communication is, is described by the students
participating in  the interviews,  which means  that  a certain breadth of  different  interpretations are
explained and summarized. The result of the study consists partly of quantitative data that comes from
the  questions  received  from  the  CoI-survey  and  qualitative  data  from  questions  where  students
responded freely. Through interviews and analysis, for proposals are presented on how the quality of
communication  can  be  improved:  Smaller  groups  in  the  classroom,  simplify for  students  to  start
communicating,  consider  using Adobe Connect  only for  one-way communication  and expand the
students contact network.

Nyckelord: Social närvaro, kommunikationskvalitet, kommunikationsverktyg, Community of Inquiry.
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1. Introduktion
Studier på distans nådde sin hittills högsta nivå av antal studenter 2011 då 65000 personer studerade
på  distans,  efter  det  har  antalet  minskat  för  att  stabilisera  sig  på  en  nivå  kring  57000
(Universitetskanslersämbetet 2016). Ungefär hälften av alla distanskurser är utan obligatoriska träffar
(SCB 2012), det som i studien kallas för IT-distans. För att studier på distans ska vara möjliga krävs
verktyg för kommunikation och det krävs att verktygen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Olika
faktorer påverkar kommunikationskvalitet och den här studien fokuserar på faktorerna social närvaro
och  kommunikationsverktyg.  Studien  kommer  att  undersöka  hur  dessa  två  faktorer  påverkar
kommunikationskvaliteten. 

En  definition  av  kvalitet  av  Joseph  M.  Juran  är  “lämplighet  för  användning”  (NE  u.å.  a).
Kommunikation är centralt inom lärande och många olika verktyg finns tillgängliga som möjliggör
kommunikation,  men  håller  verktygen  som  tillhandahålls  hög  kvalitet?  I  en  studie  av  (Jaime,
Dominguez,  Sanchez & Blanco 2013) påvisades det  att  studenter  är  mer  nöjda med verktyg  som
används inom studierna som de själva väljer  än de verktyg  som skolan väljer.  I  den här  studien
kommer  verktyg  som studenterna  använder  undersökas  med  fokus  på  hur  olika  verktyg  påverkar
kommunikationskvalitet.
 
Social närvaro kan beskrivas som att personen som du på distans interagerar med känns som en riktig
person (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van Buuren 2014), en illusion av att kommunicera icke-
medierat  (Weidlich  &  Bastiaens  2017).Social  närvaro  har  visats  positivt  påverka  bl.a.  studenters
motivation,  faktiskt  och  upplevt  lärande  och  fullföljande  av  utbildningar  bland  onlinestudenter
(Richardson,  Maeda,  Lv  &  Caskurlu  2017).  Det  är  stor  skillnad  mellan  distansstudenter  och
campusstudenter när det kommer till  slutförandet av kurser som studenterna registrerat sig på, för
campusstudenter  är  det  82  procent  som  slutför  kursen  medan  det  bara  är  57  procent  av
distansstudenterna som fullföljer (SCB 2012). Som Richardson et al.  (2017) påpekade så påverkar
social närvaro studenternas bl.a. slutförande av kurser. Annan påverkan på social närvaro inom IT-
distans som mer rör den här studiens fokus är typen av obligatoriskt samarbete, för studenter som
tillhör kategorin IT-distans hade bara 33 procent av kurserna krav på obligatorisk samarbete (SCB
2012). Social närvaro kan enligt Moureta, López, Gómez & Harris (2016) delas in i tre kategorier där
en av dessa kategorier  just  handlar  om samarbete,  där  gruppen gemensamt  ska arbeta  mot  målet.
Vidare  så  nämns  vilka  typer  av  verktyg  som  studenterna  har  använt  i  de  fall  där  obligatoriskt
samarbete  har  funnits  och  vanligast  är  enligt  SCB  (2012)  e-post  och  forum  medan  telefon  och
videolänk är mindre vanligt, skillnaden i kommunikationsvägar mellan studenter skiljer sig då stort
mellan distans- och campusstudenter då sistnämnda till största del kommunicerar genom att träffas på
riktigt. Med tanke på hur Kreijns et al. (2014) beskriver social närvaro som att personen du interagerar
med känns som en  riktig person anser jag att valet av kommunikationsverktyg för samarbete bland
distansstudenter bör i stor grad påverka social närvaro, på så sätt att det möjliggör eller omöjliggör att
en person känns som en riktig person. För att mäta social närvaro är ramverket Community of inquiry
populärt, det är framtaget av Randy Garrison, Terry Anderson och Walter Archer och mäter tre olika
sorters närvaro som enligt teorin tillsammans skapar meningsfullt lärande. 

För att studier på distans ska vara möjliga och givande är det otroligt viktigt att arbeta med att förbättra
kommunikationen. Olika faktorer påverkar kommunikationskvalitet och den här studien undersöker
hur  social  närvaro  och  kommunikationsverktyg  som  används  påverkar  kommunikationskvalitet.
Genom att veta hur och i vilken utsträckning en faktor påverkar möjliggör förbättring av i det här fallet
kommunikationskvaliteten vid IT-distansstudier. 

1.1 Syfte och frågeställningar
Att  undersöka  faktorerna  social  närvaro  och  kommunikationsverktygs  påverkan  på
kommunikationskvaliteten  vid  IT-distansstudier  på  universitetsnivå  och  ge  förslag  på  hur
kommunikationskvaliteten kan förbättras.

Frågeställningar:
• Hur påverkar nivån av upplevd social närvaro kommunikationskvaliteten? 
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• Hur påverkar olika kommunikationsverktyg kommunikationskvaliteten vid distansstudier på
universitetsnivå?

1.2 Avgränsningar
• Studien kommer enbart bygga på intervjuer med personer som läser programmet Informatik

med inriktning systemutvecklings sjätte termin. 
• Kommunikationen som studien behandlar rör student till student och student till lärare.
• Studien  behandlar  bara  verktyg  som används  av  studenter  i  programmet  Informatik  med

inriktning systemutveckling, studien behandlar verktyg som universitetet tillhandahåller och
verktyg som studenter själva väljer att använda.

2. Utökad bakgrund
Utifrån begrepp som förekommer i inledning förklaras dessa centrala begrepp kortfattat för att läsaren
enkelt ska kunna bilda sig en uppfattning om studien.

2.1 Distansstudier
Att studera på distans innebär att den största delen av utbildningen sker över internet. Utbildandet kan
vara  upplagt  så att  undervisningen sker till  största del  över internet  men att  det  finns  dagar eller
tillfällen då studenten måste befinna fysiskt befinna sig på universitet. Det som för den här studien är
distansstudier är det som på Mittuniversitet kallas för IT-distans. Det innebär att all undervisning sker
över internet utan att det finns några tillfällen då studenten måste fysiskt befinna sig på universitetet
(Miun 2016).

2.2 Social närvaro
Social närvaro härstammar från området medierad människa-till-människa interaktion, författarna till
studien  John  Short,  Ederyn  Williams  och  Bruce  Christie  publicerade  studien  år  1976.  Det  som
begreppet handlar om är att en person upplever sig vara socialt sammankopplad med en person genom
medierad interaktion (Kim, Song & Luo 2016). 

I takt med att fler personer utbildar sig online har social närvaro visat sig vara en viktig faktor, studier
har  visat  att  graden  av  upplevd  social  närvaro  i  en  utbildning  påverkar  graden  av  nöjdhet  hos
studenter, där hög grad av social närvaro ger hög grad av nöjdhet. Vidare påverkar social närvaro
upplevt lärande och i vilken grad studenter fullföljer studierna på samma sätt där hög social närvaro
positivt påverkar detta (Weidlich & Bastiaens 2017). 

2.3 Community of inquiry
CoI är ett ramverk (av Randy Garrison, Terry Anderson och Walter Archer) som genom att mäta tre
olika typer av närvaro visar när djup och meningsfullt utbildande uppstår. Närvaro typerna är social
närvaro,  kognitiv  närvaro  och  lärande närvaro.  En definition av  social  närvaro är  “the  ability of
participants to identify with the community” (Arbaugh et al. 2008), som kan översättas till: deltagarens
förmåga att identifiera sig med gruppen. medan kognitiv närvaro kan sägas handla om att skapa och
bekräfta innehåll  (kritiskt tänkande) genom reflektion och diskussion.  Lärandenärvaro handlar om
möjliggörande av en givande virtuell utbildningsmiljö, genom skapande, främjande och styrning och
kognitiva och sociala processer (Garrison & Arbaugh 2007).

2.4 Kommunikationsverktyg
Studenterna i den här studien tillhör kategorien IT-distans, som innebär att studenterna lär sig och
examineras  helt  över  internet  (Miun  2016).  Eftersom att  studenterna  då  inte  genom utbildningen
automatiskt  fysiskt  träffar  lärare  och  klasskamrater  krävs  effektiva  verktyg  som  möjliggör  den
kommunikation som krävs för att genomföra en utbildning. Vad som är ett kommunikationsverktyg i
den  här  studien  kommer  till  stor  del  att  bestämmas  av  studenterna  som  intervjuas  men  innan
intervjuerna  kommer  intervjuobjekten  presenteras  med  definitioner  som  används  i  studien.
Definitionen av kommunikation som studien lutar sig på är den av NE (u.å. a) som är “överföring av
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information  mellan  människor,  djur,  växter  eller  apparater”  men  där  överföringen av  information
enbart gäller  mellan människor och människor(studenter och lärare).  Det innebär att  om studenter
använder  och  ser  t.ex.  telefonsamtal  eller  forumtrådar  som kommunikationsverktyg  så  är  det  ett
kommunikationsverktyg. 

3. Metod 
I  den  här  studien  genomfördes  semistrukturerade  intervjuer,  valet  av  semistrukturerade  intervjuer
gjordes för att det enligt Denscombe (2016) är bra eftersom att intervjuaren kan bibehålla god struktur
på intervjun men ändå ge den intervjuade utrymme för att utveckla sina resonemang. Förhoppningen
var  att  detta  skulle  göra  att  information  som inte  var  planerad för  dök upp och bidrog  till  ökad
förståelse för ämnet.

Sökord som användes under studiens litteraturinsamling är: Social presence, Kommunikationskvalitet,
Kommunikation, Kvalitet, Communication och Quality. 

3.1 Datainsamling
Datainsamlingen skedde genom sex stycken semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju
är enligt Denscombe (2016) en intervju där personen som genomför den har en färdig lista med frågor
som i  en fri  ordning kan besvaras.  Utöver  att  vara  flexibel  i  ordningen är  viktigt  att  frågorna är
utformade så att den intervjuade får utrymme till att utveckla sina synpunkter och besvara frågorna
som förberetts.  Innan skarpa  intervjuer  genomförts  skedde  en  testintervju  där  en  person som har
studerat IT-distans kurs på ett annat universitet. Testintervjun var givande och förbättrade frågorna och
intervjuteknik på många sätt men en ett intervjuobjekt som läst programmet borde valts ut. Personen
som deltog i testintervjun hade intressanta tankar och reflektioner men skillnaderna i universitetens
upplägg gjorde att stora skillnader fanns mellan svaren i testintervjun och i de skarpa. Alla intervjuer
genomfördes  genom röstsamtal  på  Skype  och  alla  intervjuobjekt  fick  tillgång  till  frågorna  innan
intervjun. Intervjuerna genomfördes April-Maj 2017.

Samtalen spelades in och alla inspelningar transkriberades samma dag som intervjun genomfördes,
detta för att minimera att insikter som kom under intervjun glömdes bort.Frågorna 1-9 kom från CoI-
enkäten och besvaras i en likertskala (0-4), frågorna var ursprungligen på engelska men har översatts
av mig till  svenska för att  öka tydligheten för intervjuobjekten samt  för att  bättre passa ihop med
övriga  frågor  som  är  på  svenska.  Tidigare  studier  där  CoI-enkäten  använts  har  främst  varit  av
kvantitativ  karaktär  där  svar  enbart  samlats  in  i  likertskala,  eftersom att  datainsamlingen  skedde
genom semistrukturerade intervjuer kunde dessa frågor kompletteras med följdfrågor för att samla in
ytterligare data kring vad som motiverade just det svaret. Övriga frågor utformades för den här studien
med syfte att besvara studiens frågeställningar.

3.2 Urval och population
Intervjuobjekten var personer som läste programmet Informatik med inriktning systemutveckling (180
hp),  sex personer intervjuades. Urvalet skedde genom att alla i klassen tillfrågades och de första sex
som tackade ja intervjuades, efter det genomfördes inga fler intervjuer. Alla intervjuobjekten läste sin
sjätte  och  sista  termin  på  det  treåriga  programmet  som avslutades  vårterminen  2017.  För  att  få
deltagare till studien användes en gemensam Skype-chatt, inget urval gjordes inom gruppen utan det
baseras enbart på vilja att delta. När studien gjordes (April-Maj 2017) läste 15 personer den sjätte
terminen i programmet Informatik med inriktning systemutveckling. 

Eftersom att populationen är så pass liten i förhållande till antalet som deltog så togs ett beslut om att
ta bort detaljer från intervjuer som riskerade att intervjuobjekt skulle kunna identifieras. Även små
bitar av information kring en person som deltog i studien skulle kunna räcka för att andra personer
skulle kunna lista ut vem som har sagt vad, så för att säkerställa anonymiteten presenterades därför
ingen ytterligare beskrivning av intervjuobjekten.
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3.3 Analys av data
Transkriberade intervjuernas  innehåll  kodades först  genom att  särskilja  på vad svar  rör  då det  är
möjligt  att  en  fråga  som  rör  t.ex  social  närvaro  kan  komma  att  beröra  annat  av  intresse.  Som
Denscombe (2016) föreslog skedde flera omläsningar av transkriberat material för att identifiera teman
och friska upp minnet då tid kan ha passerat sedan intervjuer och kodning genomfördes. Analys av
materialet  har skett  parallellt  med att  nya  intervjuer genomförts,  detta möjliggjorde att  följdfrågor
kunde tas med till nya intervjuer. Enligt Denscombe (2016) bör koderna grupperas för att istället bilda
kategorier, kategorierna fungerar som paraplybegrepp. Vilka koder som bör paras ihop i kategorier
kommer  bero  sig  på  vilka  kopplingar  mellan  koderna  som  går  att  göra.
Ifall det blir ett för stort antal kategorier får det filtreras utifrån ifall det har blivit någon kategori som
inte  är  relevant  eller  så  går  det  kanske  att  slå  ihop kategorier  som ligger  varandra  nära.  Utifrån
kategorier  bör  det  gå  att  se  hur  faktorerna  social  närvaro  och  kommunikationsverktyg  påverkar
kommunikationskvalitet. Genom arbetets gång gjordes återblickar till alla transkriberade intervjuer då
det ofta dykt upp detaljer som på ett eller annat sätt berörts i andra intervjuer. Kategorierna samt deras
relation till varandra presenteras i avsnittet analysmodell. 

3.4 Transkribering och bearbetning av material
Alla intervjuer transkriberades och texten behandlades så att den inte bestod av talspråk utan istället
skriftspråk. Citaten som redovisats i arbetet har så mycket som möjligt behållits i sin ursprungliga
form för att behålla samma mening och innebörd, men har ändrats för att bättre passa som skriven text.
Transkribering av intervjuer skedde samma dag för att möjliggöra ytterligare antecknande av sådant
som kan ha tänkts på under intervjun men som riskeras att glömmas om det inte skett samma dag. I
vissa fall har namn, städer eller annat som kan riskera anonymitet nämnts under intervjuerna, för att
förhindra detta utelämnades all sådan information i studien. 

3.5 Analysmodell
För den här studien har antagandet att kommunikationskvalitet är subjektivt gjorts,  inga försök att
styra  in  begreppet  på  tekniska  kvaliteter  eller  mer  mänskliga  beteenden  gjordes.  Hög
kommunikationskvalitet kan för någon innebära att sändare och mottagare ger varandra lika mycket
utrymme  medan  det  för  någon  annan  handlar  om  att  ett  röstsamtal  har  hög  ljudkvalitet.  Ett
kommunikationsverktyg innebär i studien att det är ett verktyg som används av studenter i programmet
Informatik  med  inriktning  systemutveckling för  att  interagera  med  lärare  och  studenter  inom
programmet. 

Social närvaro har beskrivits genom ett antal olika definitioner och även då det saknas en gemensamt
överenskommen definition finns en tydlig innebörd av vad begreppet handlar om. En beskrivning av
begreppet av Lee (2014): att vara “sammankopplad med en annan social aktör och att inte lägga märke
till  de  teknologiska  hjälpmedlen”  skapade  en  bra  bild  av  vad  social  närvaro  handlar  om.  Den
beskrivningen blir intressant då den på ett naturligt sätt kopplar samman kommunikationskvalitet och
social närvaro, hög kommunikationskvalitet i ett teknologiskt hjälpmedel skulle då kunna ses som en
möjliggörare  eller  ett  måste  för  social  närvaro.  Ett  undermåligt  kommunikationsverktyg  skulle  då
kunna innebära att någon högre social närvaro inte är möjlig, då det teknologiska hjälpmedlet står som
en mur mellan sammankopplingen av två sociala aktörer.
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Beskrivning av kategorier i analysmodell

Figur 1 - Analysmodell 

Kategorierna  som  använts  under  analys  är  Social  närvaro,  Kommunikationsverktyg,  Mänsklig
kommunikationskvalitet  och Teknisk  kommunikationskvalitet.  De två  första  kategorierna  är  relativt
självförklarande och rör hur de två kategorierna skapar en påverkan  på kommunikationskvalitet som
går  att  dela  i  kategorierna  Mänsklig  kommunikationskvalitet  och  Teknisk  kommunikationskvalitet.
Kategorierna har skapats när data från intervjuerna analyserats, olika koder i de svar som har lämnats
och de koder som uppfattats som relevanta för att  besvara studiens syfte  har slagits samman med
liknande koder och bildat kategorierna i modellen ovan. För att beskriva förloppet med att en kategori
skapats presenteras ett exempel från  Mänsklig kommunikationskvalitet och några av de teman som
identifierats  redovisas.  Ett  exempel.  Följande  koder  användes  och  var  återkommande  i  flera  av
transkriberingarna när kategorin  Mänsklig kommunikationskvalitet skapades:  Gemenskap, Öppenhet,
Trygghet, Mycket kommunikation, Bygga relationer. Dessa koder återfanns i delar av transkriberingar
där intervjuobjekt ombads beskrivs kommunikationskvalitet eller när de själva kom in på ämnet. Ovan
är ett exempel på koder och fler hör till kategorin och initialt var det även ett större antal snarlika
koder som t.ex Öppen kommunikation och Öppenhet som bedömdes vara tillräckligt lika för att kunna
slås ihop, såsom Denscombe (2014) föreslår. Övriga kategorier har skapats på samma sätt, först har
transkriberingar kodats  fritt,  liknande koder slagits  ihop och tillslut  har resterande liknande koder
slagits ihop till en kategori.

3.6 Etik
Denscombe (2016) tar upp tre punkter att tänka på vid val av forskningsstrategi som den här studien
följt; personen som genomför studien ska undvika att deltagare skadas i studien, personer som deltar
ska kunna samtycka till sitt deltagande i studien och kan personen som genomför studien garantera att
insamlad  information  hanteras  konfidentiellt.  För  att  säkerställa  anonymiteten  för  intervjuobjekten
plockades information som kunnat röja ett intervjuobjekts identitet bort, exempel på sådan information
är namn och städer. Alla personer som deltog kände till studiens syfte och samtyckte till att genomföra
en  intervju  som  spelades  in,  intervjuobjekten  var  medvetna  om  att  inspelningarna  enbart  skulle
användas till forskningssyfte och inte höras av obehöriga. 

Utöver det som nämnts ovan har studien följt forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet (2002)
och därmed sett till att personer som deltog i studien varit medvetna om studiens syfte, personer som
tillfrågades att delta bestämde själva över sitt eventuella medverkan i studien, allt material hanterades
konfidentiellt  och kommer  inte att  förvaras på så sätt  att  obehöriga får tillgång till  materialet  och
avslutningsvis kommer materialet som samlas in enbart användas i forskningssyfte.

3.7 Objektivitet
Genom hela studien har god objektivitet försökts uppehållas, till viss del kan studiens resultat färgats 
av författarens egna erfarenheter av distansstudier. Flera av intervjuobjekten har även författaren en 
relation med sedan tidigare så urvalet skulle kunna ha påverkats så att personer som författaren inte 
har en relation till helt valt bort att delta, vilket skulle kunna bidragit till att urvalet är snedvridet och 
inte representerar hela gruppen. Relationerna är även enbart av studierelaterad karaktär, vänskaplig ton
och karaktär finns i relationerna men inte på något sätt så nära att det skulle vara överhängande risk för
bristande objektivitet. God objektivitet har uppehållits när syftet besvarats då det inte funnits något 
intresse kring att förstora/förminska eller bekräfta/dementera kopplingar. Har studien brustit i 

10



objektivitet så är det omedvetet och inget författaren känner till, författarens erfarenheter och 
relationer till studenter och program har varit en tillgång för studien och positivt påverkat resultat och 
genomförandet. Teori och empiri som använts i studien har valts ut för att det är relevant för 
ämnesområdet och inte för att på något sätt styra resultatet åt ett speciellt håll. 

4. Tidigare forskning
Tidigare studier  där social närvaro mätts  har främst  varit  av kvantitativ metod där enkät varit  det
vanligaste  sättet  att  samla  in  data.  I  studien  Broadening  the  understanding  of  social  presence:
Implications and contributions to the mediated communication and online education av Kim et al.
(2016) användes även enkät för att samla in data, studien undersöker eventuellt samband mellan nivåer
av  interaktivitet  och  social  närvaro  samt  huruvida  social  närvaro  påverkar  en  onlineutbildning
meningsfullhet. Av metoder där social närvaro mäts är community of inquiry vanlig och har idag 3973
citeringar på Google Schoolar (April 2017). 

Sociability, Social interaction, Social presence, Social space (SIPS) är en annan metod för att mäta
social närvaro. Modellen skiljer sig från andra på så sätt  att  den har som syfte  att  skilja ut social
presence från andra sociala aspekter (Weidlich & Bastiaens 2017). 

4.1 Social närvaro
Social närvaro kan beskrivas som att personen som du på distans interagerar med känns som en riktig
person (Kreijns, Van Acker, Vermeulen & Van Buuren 2014). Social närvaro går då beskriva som att
du  upplever  den  du  interagerar  med  som  en  riktig  och  närvarande  person,  en  illusion  av  att
kommunicera  icke-medierat  och  på  ett  sätt  som  kan  likna  kommunikation  ansikte-mot-ansikte
(Weidlich & Bastiaens 2017). Enligt Kim et al. (2016) kommer området Social närvaro från studierna
av Short,  Williams & Christie (1976) då begreppet myntades  och definierades som att  vara social
sammankopplade  med  personer  i  en  medierad  miljö.  Definitionen  rör  hur  verklig  den  medierade
människa-till-människa interaktionen upplevs. Kim et al. (2016) tar även upp nyare definitioner som
har ett bredare perspektiv och tar även in människans interaktion med icke-mänskliga sociala aktörer
såsom robotar, datorer och djur. En annan definition som nämns i sammanhanget är den av Bioca
(1997)  som definierar  social  närvaro  som:  “Känslan  av  att  vara  tillsammans”.  Kim et  al.  (2016)
påpekar  att  den  inte  finns  någon gemensamt  överenskommen  definition  men  att  begreppet  social
närvaro innebär känslan av att vara “sammankopplad med en annan social aktör och att inte lägga
märke  till  de teknologiska hjälpmedlen” (Lee 2014).  Social  närvaro kan delas  in i  tre kategorier:
affektiv, interaktiv och sammanhängande. Dessa kategorier handlar om att det ska finnas ett tillåtande
sammanhang för känslouttryck, öppen kommunikation och samarbete mot målet (Moureta et al. 2016).
I en studie av Choi (2016) med syfte att undersöka bl.a. hur mobiltelefoners funktioners möjliggörande
av  ständig  uppkoppling  påverkar  social  närvaro  visade  resultatet  att  den  ständiga  uppkopplingen
positivt påverkade nivån av social närvaro. Det anser jag går att tolka som att tillgång till en person
stärker nivån av social närvaro. 

Lim & Richardson (2016) menar att social närvaro i stor utsträckning påverkar studenters interaktion
och studieresultat. Ett exempel de nämner är från Richardson & Swan (2003) där resultatet visade att
social  närvaro positivt  påverkade studenternas  nöjdhet  och studenternas  upplevda lärande.  Lim &
Richardson (2016) tar upp ett annat exempel från Swan & Shih (2005) där det visade sig att studenter
som upplevde hög social närvaro var mer nöjda med interaktionen i form av online-diskussioner och
hade även en högre nivå av upplevt  lärande än de som upplevde en lägre social  närvaro.  Lim &
Richardson (2016) har ett till exempel av Hostetter & Busch (2013) där det visades att studenter som
uppvisade högre social närvaro i diskussionsforum presterade bättre på utbildningens examination. 
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4.2 Community of inquiry
Enligt  Lim  &  Richardson  (2016)  är  det  vanligaste  sättet  att  mäta  social  närvaro  en  subjektiv
självutvärdering  och  mätning  av  beteendeindikationer.  Den  allra  vanligaste  mätmetoden  är
Community  of  Inquiry  (CoI)  som är  framtagen  av  Randy Garrison,  Terry  Anderson  och  Walter
Archer.  Inom  CoI  delas  social  närvaro  in  i  tre  underkategorier:  emotionellt  uttryck,  öppen
kommunikation  och  gruppsammanhållning.  CoI-ramverket  utgår  ifrån  att  lärande  i  en  onlinemiljö
skapas genom tre olika sorters interaktion:
Social närvaro som tidigare berörts handlar om att personer du interagerar med upplevs som verkliga
personer som går att skapa sociala relationer med. 
Kognitiv närvaro handlar om hur studenter i en onlinemiljö kan skapa och validera mening genom
kommunikation och tänkande.
Lärandenärvaro handlar om att skapa undervisningsmiljön och att främja den miljön hos studenter
och lärare (Morueta, López, Gómez & Harris 2016). Ett sätt att mäta social närvaro är att använda den
enkät som utvärderas av Arbaugh, Cleveland-Innes, Diaz, Garrison, Ice, Richardson & Swan (2008)
där alla tre typer av närvaro som CoI innehåller mäts genom frågor som har fokus på vardera närvaro.
Enkäten som helhet består av 34 frågor varav 9 rör social närvaro. 
 

Figur 2 - Community of Inquiry

4.3 Kommunikationskvalitet
För att skapa en skapa en bild av vad kommunikationskvalitet innebär kommer jag att nedan att utifrån
olika källor samla ihop vad kvalitet är och utifrån det skapat en bild av vad som kan definieras som
kommunikationskvalitet.  Nedan  beskrivs  nyckelbegrepp  rörande  kommunikationskvalitet  kortfattat
och dessa beskrivningar ligger till  grund för de definitioner som studien bygger  på och den egna
modell studien har.
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4.3.1 Kommunikation

Kommunikation beskrivs enligt NE (u.å. a) som “överföring av information mellan människor, djur,
växter  eller  apparater”.  För  den  studie  som här  genomförs  kommer  kommunikation  innebära  att
information överförs mellan studenter via IT. 

4.3.2 Kvalitet

För att kunna skapa en bild av vad kvalitet innebär i den här studien kommer de två definitionerna
nedan  att  gemensamt  bilda  en  definition.  Joseph  M.  Juran  har  en  definition  av kvalitet som  är
“lämplighet  för användning” (NE u.å.  b).  Definitionen av Joseph M. Juran ligger nära den andra
definitionen som valts  ut:  “Degree to which a set  of  inherent  characteristics fulfill  requirements”,
definition av begreppet  kvalitet från International Organisation for standardization (ISO 2015). Som
ungefär kan översättas: Till vilken grad inneboende egenskaper uppfyller behoven.
Definitionerna liknar varandra och Joseph M. Jurans definition återfinns i den ISO-definition på så sätt
att en produkt som i hög grad har inneboende egenskaper som uppfyller användarens behov därmed är
lämplig för användning. 

4.4 Kommunikationskvalitet i den här studien
Genom att använda definitionerna ovan skulle då en beskrivning av kommunikationskvalitet i den här
studien vara: IT-baserad informationsöverföring mellan studenter och studenter , studenter och lärare
som uppfyller studenternas behov. Vad som är studenternas behov lämnas öppet för att försöka få reda
på det under empiriinsamling. 

Ett  annat  sätt  att  definiera  kommunikationskvalitet är  följande  av  Owen  Eriksson  (2000):
“Kommunikationskvalitet utgör egenskaper hos kommunikation som bidrar till aktörsrelationer som
bygger på samförstånd”. 
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5. Resultat av intervjuer
Svaren  som  först  redovisas  är  resultatet  av  en  översättning  av  tidigare  nämnd  CoI-enkät,
intervjuobjekten har besvarat frågorna enligt likertskala 0-4 där fyra är högst.  Intervjuobjekten har
utvecklat  och motiverat svaren vilket  bidragit  till  att  det  går att  se vad som påverkar positivt  och
negativt på vardera fråga. I varje stapeldiagram presenteras medelvärdet av svaren, medelvärdet på
alla svar på alla frågor är 2,59. Efter att resultaten från CoI-enkäten redovisats kommer resterande
resultat inte redovisas fråga för fråga utan istället utifrån teman.

1. Att lära känna andra klasskamrater gav mig en känsla av samhörighet i kursen.

Diagram 1 

Person6 som var den som svarade lägst menar att det överlag är svårt att lära känna folk över internet
och menar också att hen inte upplever att hen har lärt känna andra personer i klassen särskilt mycket.
Person6 upplever inte heller att det finns någon samhörighet och sammanhållning i klassen. Person3
har ett  liknande resonemang där denne menar att  det går att  skapa en känsla av samhörighet i ett
program på IT-distans men att det kräver mycket större ansträngning än vad som skulle krävas på en
utbildning med fast studieplats. 

Tre  personer  svarade  högsta  möjliga  och  dessa  personer  tog  upp  vad  som  påverkar  känslan  av
samhörighet i ett program på IT-distans; Person5 menar att det inte är nödvändigt att interagera med
alla i klassen men att det krävs regelbunden interaktion med åtminstone en person för att känna en
känsla av samhörighet och inte uppleva studietiden som allt för ensam. De andra två är inne på samma
spår och utvecklar sina resonemang med att minskad kommunikation påverkar känslan av samhörighet
negativt och menar då att diskussion och öppen kommunikation som gör det lätt att be om hjälp är
viktigt för att stärka känslan av samhörighet. 
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2. Jag kunde bilda mig tydliga intryck av andra klasskamrater. 

Diagram 2

Flera av intervjuobjekten menar att det skiljer sig mycket åt från person till person vilka som gått att
bilda sig tydliga intryck av och menar att det främst beror på huruvida personen bjuder till, att välja att
prata i  mikrofonen i  klassrummet  istället  för  att  chatta är  ett  exempel.  Person3 beskriver hur hen
bildade sig ett första intryck av personer i klassen och menar att personer som pratade i mikrofon i
klassrummet var de personer som hen lyckades skapa ett intryck av, medan personer som istället skrev
i chatten eller inte kommunicerade alls blev personer som inget intryck alls skapades av. Person3
menar att intryck av personer i klassen bara har skapats i tillfällen då personer talar i mikrofonen i
klassrummet  eller genom grupparbeten med kommunikation på Skype.  Person3 får frågan ifall  det
finns personer som fortfarande är kvar i “första intrycket”-stadiet och svarar: 

Ja, eller vissa har jag till och med inget intryck av alls egentligen. Det är ju de som inte har pratat i
Adobe Connect  eller som jag har jobbat i grupp med.

Person3 menar  att  det inte varit  enkelt  att  lära känna personer i  klassen, även ifall  de har tillhört
samma grupp i  någon kursuppgift.  Det har krävts ganska mycket  kontakt för att  lära känna dessa
personer, menar Person3. 
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3. Onlinekommunikation är ett utmärkt medium för social interaktion. 

Diagram 3

Alla personer är överens om onlinekommunikation oftast är sämre än att träffas i verkligheten, det
finns däremot tillfällen där onlinekommunikation passar lika bra eller bättre. Det som påverkar nedåt
är att onlinekommunikation såsom intervjuobjekten använder den saknar den tolkning av kroppsspråk,
gester och ansiktsuttryck som är möjlig vid ett möte IRL. 
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4. Jag kände mig bekväm med att samtala i online mediet jag använt.

Diagram 4

Flera av personerna beskriver att det har krävts en viss period av att vänja sig vid att samtala i online
mediet och att det till en början kändes mer obekvämt för att sedan bli bättre ju mer kommunikation
som genomfördes. Tre av personerna påtalar specifikt klassrumsdiskussioner i Adobe Connect som
något  som varit  särskilt  problematiskt  och  menar  att  det  har  krävts  mer  för  att  bli  bekväm i  de
situationerna. En av personerna påtalar att  just antalet personer som närvarar i  Adobe Connect  är
problemet medan de andra två berör en slags tröskel som måste klivas över när det kommer till att
våga slå på micken och faktiskt prata istället för att skriva i chatten. 

Person2 beskriver problemet som att hen inte vågade prata i Adobe Connect under första året för att
sedan successivt landa i att under det tredje året inte ha några problem med att slå på micken och delta
i klassrumsdiskussioner. Person3 för ett liknande resonemang och hen menar att inte heller hen var
bekväm med att tala i Adobe Connect men i och med att en känsla av trygghet i gruppen skapades så
försvann obehaget kring att tala i mikrofonen. Hen menar med att det går att se att detta har skett
generellt i klassen och att det går att se i att färre och färre personer har valt att använda chatten, för att
istället slå på mikrofonen och tala. Person3 blir tillfrågad ifall hen skulle känna sig bekväm med att
använda webbkamera under kommunikationen med studenter och lärare, hen svarar:

De här bitarna blir viktiga, att först och främst våga använda en mick och sen då kanske våga slå på
en webbkamera. 

Resonemanget  med  att  stegvis  våga  addera  en  nivå  i  kommunikationen  liknar  det  det  andra
intervjuobjekt beskriver kring att inte vara bekväm till en början med att använda mikrofonen, för att
med tiden bli mer bekväm.
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5. Jag kände mig bekväm med att delta i kursdiskussioner. 

Diagram 5

Återigen återfinns ett behov av att känna sig bekväm i gruppen och att det krävs lite tid för att det ska
kännas bekvämt att delta i diskussioner. Klassrumsdiskussioner i Adobe Connect kommer upp som
exempel och flera personer påtalar att det i början var obehagligt att slå på micken och prata men att
det  med  tiden har  känts  bättre.  Person2 föreslår  att  för  att  nya  studenter  snabbare  ska  känna  sig
bekväma  med  att  delta  i  klassrumsdiskussioner  så  bör  diskussioner  inte  ske  i  stora  grupper,  att
diskutera när hela klassen närvarar kan vara en orsak till obehag och motvilja till att tala och därför bör
klassrumsdiskussioner till en början begränsas till mindre grupper. 

Person4 upplever att det vid onlinediskussioner känns som att det ställs större krav på det som sägs, en
känsla av att eftersom att ett instick i en diskussion mer avbryter ett samtal än vad ett instick i en
diskussion IRL gör. Känslan av att det finns ett krav på att det som sägs är viktigt, vilket upplevs som
hämmande och gör att vissa tankar som kanske tillförts till diskussionen utelämnas eftersom att hen
upplever att det inte är tillräckligt viktigt för att bryta in i diskussionen.

Flera av intervjuobjekten kommer in på specifika problem kring att genomföra diskussioner i Adobe
Connect.  Avsaknad  av  kroppsspråk  och  ansiktsuttryck  upplevs  som  ett  problem  av  flera,  detta
eftersom den bekräftelse som ges IRL i form av att nicka eller att visa intresse genom ögonkontakt
uteblir. Att inte kunna se personerna i ett samtal gör att det av flera intervjuobjekt blir svårare att delta
i en diskussion, det går inte att veta om en eller flera eller ingen tänker säga något. Person6 tycker att
diskussionerna i Adobe Connect inte är någon rolig upplevelse och beskriver diskussionerna som att
personer:

...sitter och pratar i mun på varandra och båda stannar samtidigt...

Person6 och Person1 tror problemet främst består i den fördröjning som förekommer i röstsamtal i
Adobe Connect. Person1 påtalar också att problemet består i att flytet i diskussioner hämmas av att
deltagarna stänger av och sätter igång mikrofonen samt att det ofta inte kommer någon respons från
andra kursdeltagare när något  sägs.  Person1 menar  även att  det  inte är  ett  alternativ att  alla låter
mikrofonen vara på då det sänder då sänds mycket störande ljud. 
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6. Jag kände mig bekväm med att interagera med andra klasskamrater. 

Diagram 6

Att interagera med klasskamrater upplevs inte vara något obekvämt men det påtalas att det krävs att en
känsla av trygghet finns. Person3 menar att för att hen ska kunna känna sig bekväm och att fullt ut
kunna visa sin åsikt krävs det att denne känner sig trygg i gruppen. Person3 menar att tryggheten blir
starkare när interaktion sker mellan klasskamrater som det tidigare skett mera interaktion med, t.ex
genom grupparbeten. Person4 menar att det inte alltid är enkelt att interagera online men att det inte
heller alltid är det IRL och upplever att  fördelen med onlinekommunikation är att  det inte är lika
obehagligt att ta den första kontakten med en person som det kan vara i verkliga livet. 
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7.  Jag  kände  mig  bekväm  med  att  förmedla  min  åsikt  när  den  skiljer  sig  från
klasskamraternas och ändå behålla en känsla av tillit

Diagram 7

Intervjuobjekten upplever att klasskamrater överlag är bra på att förhålla sig och ta till sig åsikter som
skiljer sig från deras egna. Det framkommer att det till viss del kan vara svårt att tolka hur en person
reagerar när en åsikt som skiljer sig från dennes presenteras, vilket kan vara enklare att läsa av när du
ser ansiktsuttryck. Det som positivt påverkar hur bekväma intervjuobjekten är med att framföra sin
åsikt är dels ifall åsikten rör ett ämne som hen är kunnig inom. Mindre grupper upplevs också vara en
positiv faktor och där är det även ett plus ifall någon eller några personer är sådana som hen har bra
kontakt med sedan tidigare. 
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8. Jag upplevde att min åsikt uppmärksammades av klasskamrater. 

Diagram 8

Person6  menar  att  det  i  klassrumsdiskussioner  i  Adobe  Connect  är  svårt  att  veta  ifall  en  åsikt
uppmärksammas, Person6 menar att det ofta är ingen eller liten respons från klasskamrater och menar
att anledningen till att hen inte gav lägsta möjliga som svar beror på att klasskamrater ibland besvarar
det som sägs i klassrummet. Viss prestige i att kunna mest upplevs i diskussioner och bidrar till att det
inte känns som att  en åsikt  uppmärksammas  utan snarare  att  det  i  vissa  fall  kommer  försök i  att
överträffa en åsikt, att helt enkelt försöka ge en bättre íde bara för att överträffa. 

Person4 menar att stora grupper generellt är ett problem, att det är svårt att få gehör på det som sägs
och därför svårt att veta hur klasskamrater faktiskt förhåller sig till en åsikt, hen upplever att det oftast
fungerar bättre i mindre grupper.
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9. Jag upplevde att online diskussionerna bidrog till att utveckla en känsla av samarbete.

Diagram 9

Flera av intervjuobjekten upplever att diskussioner bidrar till att utveckla en känsla av samarbete men
inte de diskussioner som sker i klassrummet Adobe Connect, utan diskussionerna som sker i mindre
grupper på Skype. Person3 var ett av intervjuobjekten som ansåg att diskussioner i mindre grupper
bidrog till  att  utveckla en känsla  av samarbete  och tog upp kursen Distribuerad systemutveckling
(DSU,  kurs  i  programmet  där  en  grupp  genomförde  ett  projekt  inom systemutveckling)  som ett
exempel där det fungerat särskilt bra. Det hen menade var bra med DSU-kursen var att den Scrum-
metodiken som användes förespråkar mycket och regelbunden kommunikation. Dagliga morgonmöten
gjorde att gruppen kommunicerade mycket och fick bra diskussioner inom gruppen, vilket då stärkte
samarbetet  inom gruppen. Flera av studenterna menar att  fler  ingångar till  studenter,  även utanför
programmet och mer diskussioner krävs för att stärka känslan av samarbete.

5.1 Kommunikationskvalitet enligt respondenterna
Intervjuobjekten  ombads  beskriva  deras  behov för  att  IT-medierad  kommunikation  ska  hålla  hög
kommunikationskvalitet. Flera av dessa behov går att återfinna i beskrivningarna kring varför olika
kommunikationsverktyg upplevs ha hög respektive låg kommunikationskvalitet. 

• Tillgänglighet (från olika enheter och till personer)
• Tydlighet (mellan sändare och mottagare i kommunikation)
• Öppenhet
• Tekniskt problemfri
• Bra ljudkvalitet
• Hög användbarhet (i ett kommunikationsverktyg)
• Valmöjligheter inom kommunikationsform (synkron,asynkron, text, röst)
• Regelbundenhet i kommunikation.

Alla studenter var överens om att den kommunikationsform som har högst kommunikationskvalitet är
att träffas ansikte-mot-ansikte. Genomgående så påtalades vikten av att kunna läsa av ansiktsuttryck,
gester och kroppsspråk och alla studenter var överens om att detta var något som höjer kvaliteten på
kommunikation. Trots att ansiktsuttryck ses som något som bidrar till att skapa bättre kommunikation
har ingen av studenterna använt webbkameran i studiemiljö mer än en gång, det tillfället var under en
tentamen där det var obligatoriskt. Den extra information som det ger när människor träffas på riktigt
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anser flera av intervjuobjekten bidra till att det blir lättare att läsa av hur en person reagerar på vad
som sägs vilket också gör att bl.a lättsam kommunikation med inslag av humor blir enklare.

Innan intervjuerna fick intervjuobjekten tillgång till  frågorna samt en kort beskrivning av studiens
syfte samt förklaring av nyckelbegrepp. Ett av nyckelbegreppen var kvalitet, beskrivningen av kvalitet
var den definition av Joseph M. Juran; “lämplighet för användning” (NE u.å. b). Tanken var att lämna
det fritt för intervjuobjekten att beskriva kommunikationskvalitet och inte färga med någon annans
eller  egen  definition  av  kommunikationskvalitet.  Det  intervjuobjekten  ansåg  vara
kommunikationskvalitet samt påverka kommunikationskvalitet positivt och negativt går att dela in i
två  kategorier,  den tekniska och  den  mänskliga.  Den mänskliga  delen av  kommunikationskvalitet
berör hur vårt agerande och betende påverkar kvaliteten på kommunikationen medan den tekniska
kategorien handlar om vilka tekniska behov som finns för att  uppnå hög kommunikationskvalitet.
Vissa studenter valde att beskriva kommunikationskvalitet som något som människors agerande styr
över medan några beskrev det som en mer rent teknisk egenskap.

5.1.1 Teknisk kommunikationskvalitet

Det  kommunikationsverktyg  som används  ska  på  ett  enkelt  sätt  möjliggöra  kommunikation  med
studenter och lärare. Utöver enkelhet är valmöjligheter kring vilken typ av kommunikation viktig, ett
verktyg  bör  inte  vara  begränsad  till  enbart  t.ex  röstsamtal  och  det  bör  finnas  möjlighet  till  att
kommunicera synkront och asynkront.

För att kommunikationen ska hålla hög kvalitet menar Person4 att bra uppkoppling är ett krav, vilket
röst- och videosamtal är särskilt beroende av. Person4 menar att just uppkoppling är ett av de tekniska
problem som sänker kommunikationskvaliteten i  klassrummet  Adobe Connect.  Problem med dålig
uppkoppling menar hen gör att ljudet när personer pratar hackar och är dåligt vilket gör att det bli små
möjligheter att genomföra bra diskussioner. Person6 anser att snabb responstid är det viktigaste för att
hålla  hög  kommunikationskvalitet,  realtidskommunikation  kräver  att  det  är  liten  eller  ingen
fördröjning. Person5 menar att tydlighet är det som är viktigast för att kommunikation ska hålla hög
kvalitet och menar att  valet  av verktyg  till  stor del  påverkar tydligheten i  kommunikationen. Hen
menar att det är en avvägning kring hur tydlighet i kommunikation uppfylls och att den fördel som
kommer  i  textbaserad  kommunikation;  att  det  som skrivs  sparas  måste  ställas  i  den  fördel  som
kommer i röstbaserad kommunikation i form av nyanser i röst och bättre flyt i samtal. 

5.1.2 Mänsklig kommunikationskvalitet

Person1 menar att kommunikationskvalitet är något som kan uppnås av att se till att alla i en grupp
utlopp för sina behov i interaktionen, Person1 beskrev hög kommunikationskvalitet som: 

Hög kommunikationskvalitet för mig innebär att alla deltagare kommer till tals och att man diskuterar
allas åsikter utan tekniskt strul.

Att se till att alla personer får plats i ett sammanhang är inte helt enkelt, vissa personer tar mer plats
vilket i sin tur leder till att personer som inte tar för sig på samma sätt  inte heller får den plats i
sammanhanget som hen kanske önskar. Person1 blev ombedd att beskriva hur det skulle gå att uppnå
att alla personer i klassrummet Adobe Connect får komma till tals. Hen svarade: 

Jag tycker att det lite är den som håller i mötet som har ansvar för det, det är dennes uppgift att se till
att alla är delaktiga i diskussionen. För det är ofta så att dem som vågar ta ton är de som även öppnar
munnen i en diskussion när det blir lite tryckande tystnad, som när läraren lämnar plats för instick i

diskussion. 

Person1 menar att den här typen av modererande i en diskussion höjer kommunikationskvaliteten och
menar  att  ett  exempel  på  en  situation  där  något  som liknar  modererande  av  den  här  karaktären
förekommit  är  under  DSU-kursens  Scrum-möten  (kurs  där  agila  metodiken  Scrum tillämpats  där
möten s.k Daily Scrum genomfördes). Under dessa möten upplever Person1 att det ofta var någon som
styrde dialogen, gav ordet. Hen menar att det här även bör gå att tillämpa på klassrumsdiskussioner i
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Adobe Connect och att det inte nödvändigtvis måste vara en lärare som modererar. Det större antalet
personer i klassrummet Adobe Connect bör heller inte vara ett problem då det faktiskt går att dela in
hela gruppen i mindre grupper s.k Breakout-rooms, vilket också används i vissa fall. 

I  flera  av  intervjuobjektens  beskrivningar  av  kommunikationskvalitet  återfinns  ord  som:  intresse,
öppenhet,  tillåtande  och  aktiv.  Vilket  går  att  tolka  som  att  kommunikationskvalitet  är  när  alla
inblandade är tillåtande kring att åsikter skiljer sig åt, att interaktion är något positivt som bör ske i
olika  former  bl.a  student  till  lärare  och  att  alla  visar  på  något  sätt  att  dem  är  närvarande  och
intresserade. Upplevelsen av att personer inte lyssnar eller är intresserade av vad andra säger eller att
det  upplevs  som  att  bara  ett  fåtal  personer  talar  drar  enlig  några  av  intervjuobjekten  ner
kommunikationskvaliteten. Utrymme måste ges till personer som inte vågar ta ordet lika mycket som
de som gör detta med enkelhet. Att alla ska få plats i ett samtal framkommer som en orsak till högre
respektive lägre kommunikationskvalitet, ett av intervjuobjekten menar att alla inte med lätthet tar
ordet i en diskussion och upplever därför att hen inte riktigt vågar ta önskad plats i en diskussion. Hen
tar upp ett exempel på när det enligt denne fungerade dåligt med att ta och ha ordet, hen beskriver en
uppgift  där  det  för  ett  godkänt  betyg  krävdes  muntligt  deltagande  i  ett  diskussionsseminarium.
Uppgiften  examinerades  med  hela  klassen  deltagande  och  hen  som  även  upplever  att  det  är
obekvämare att diskutera i stor grupp tyckte att det i kombination med att alla var tvungna att ta ordet
adderade till obehaget och beskrev situationen som: 

Det blev ju då så att alla ville prata och för den som är som person blyg kan det vara ett problem.

Hen menar att det inte är något problem att prata, diskutera och framföra åsikter som skiljer sig från
andras  i  mindre  grupper  men  att  tillfället  där  hela  klassen  deltog  och  jagade  tillfälle  att  få  sitt
obligatoriska instick i diskussionen var obekvämt. Istället föreslår hen att en bättre lösning hade varit
att  den som ledde diskussionen tilldelade alla tid att  tala,  på så sätt  kommer  alla till  tals och det
upplevda besväret med att ta plats lindras. 

Person3 menar att kommunikationskvalitet inte nödvändigtvis är något som uppnås i ett tillfälle utan
att det krävs regelbundenhet. Hen utvecklar ett resonemang kring att kommunikation som sker i början
av ett projekt där arbete delas upp, för att  sedan helt utebli kanske kan vara ett  exempel på dålig
kommunikationskvalitet trots att  det enskilda mötet  kanske skulle upplevts som ett  möte med hög
kommunikationskvalitet. Tidigare nämnd DSU-kurs används som ett exempel på när kommunikation
varit just regelbunden, i linje med Scrum-metodiken så hölls dagliga möten s.k Daily Scrum. Kursen
har av flera intervjuobjekt påtalats som ett tillfälle där kommunikation och samarbete har fungerat
särskilt  bra.  Person4  menar  att  just  regelbundenhet  i  kommunikation  kan  vara  särskilt  viktigt  i
utbildningsformen IT-distans, att genom kommunikation då skapar en grupptillhörighet. 

Tre  av  intervjuobjekten  menar  att  tidig  feedback  och  närvaro  i  ett  projekt  positivt  påverkar
kommunikationskvaliteten inom en grupp. En menar att kommunikationen blir bättre för att gruppen
då kan diskutera den feedback som läraren lämnade och att det upplevs vara något för gruppen att
samlas omkring. Samma person menar också att kommunikationskvaliteten påverkas positivt eftersom
att lärarnärvaron gör att gruppmedlemmarna anstränger sig mera. De andra två menar att den tidiga
lärarnärvaro förbättrar kommunikationskvaliteten genom att förhindra att individer i gruppen tar på sig
en del av arbetet och sedan jobbar på ensam, utan att kommunicera. 

5.2 Social närvaros påverkan på kommunikationskvalitet
Fyra av sex studenter har träffat en eller flera klasskamrater IRL, två av dessa upplever en starkare
social närvaro och menar att detta har haft en positiv påverkan på kommunikationskvaliteten. Person2
och Person6 beskriver att genom att träffas skapas en högre nivå av social närvaro med en person och
att det påverkar kommunikationskvaliteten genom att kommunikationen blir öppnare. Öppenheten i
kommunikationen beskrivs som att eftersom att hen känner personen bättre blir det enklare att bl.a
skämta och att veta ifall den andre tar illa upp av en kommentar. Fem av sex intervjuobjekt säger att
högre social närvaro i någon form positivt påverkar kommunikationskvaliteten, Person1 beskriver hur
denne upplever att det påverkar:

24



Social närvaro påverkar kommunikationskvaliteten då det är svårt att föra dialog med någon som
man inte finner lyssnar eller inte är intresserad av att vara med i dialogen

Person2,  Person3 och Person6 är  alla  överens om att  en högre social  närvaro i  en grupp positivt
påverkar  kommunikationskvaliteten inom gruppen.  Ett  återkommande  tema  i  resonemangen  är  att
grupper där en högre social närvaro upplevs tycks bidra till att personer i gruppen känner sig mer
trygga. Person2 menar att när trygghet saknas i en grupp kan det bidra till att individer i gruppen aktivt
undviker interaktion. Utöver trygghet  menar Person2, Person3 och Person6 att  grupper med högre
social närvaro tenderar att ha mer öppen kommunikation, högt till tak, mer spontan och mindre formell
kommunikation. Resonemanget som Person3 för ligger nära det som Person2, Person3 och Person6
för  men  hen  säger  inte  uttryckligen  att  social  närvaro  påverkar  kommunikationskvaliteten.  Det
Person3 menar är att det snarare är att när det rent visuella i kommunikation saknas, blir den sociala
närvaron lägre vilket i sin tur leder till sämre kommunikationskvalitet. Hen menar att i ett samtal i en
grupp så kan hen inte veta ifall personerna i samtalet lyssnar på hen eftersom att de inte syns och drar
det ett steg längre och menar att hen inte heller kan veta om dem är vid datorn. 

Person2 beskriver att denne har kontakt av mer ständig karaktär, kontakt som sker utöver studietid och
på flera enheter. Hen beskriver att hen tidigare haft den typen av kontakt med en person och upplever
att den sociala närvaron med personen stärkts eftersom att kommunikation inte då bara handlat om
studierna utan även om livet i allmänhet.  Genom sociala nätverk har en större inblick i  varandras
vardag skapats och då har kommunikationen naturligt även innefattat detta. Det här stämmer överens
med  den tidigare  nämnda  studien  av  Choi  (2016)  där  den  ständiga  uppkopplingen som moderna
mobiltelefoner som möjliggör mer omfattande kontakt stärker den sociala närvaron. 

5.3 Kommunikationsverktygs påverkan på kommunikationskvalitet
Ett  kommunikationsverktyg  innebär  i  den  här  studien  ett  verktyg  som studenter  använder  för  att
kommunicera med klasskamrater och lärare. Intervjuobjekten har själva bestämt vad som räknas som
ett kommunikationsverktyg och det enda kravet från studiens sida har varit att verktyget ska användas
av personen för att kommunicera med klasskamrater och/eller lärare. 

En mängd olika verktyg har visat sig användas av studenter för att  i  olika former kommunicera i
studiemiljön. De kommunikationsverktyg som används mest  är Adobe Connect och Skype.  Adobe
Connect är det verktyg som universitetet använder till seminarier, föreläsningar och andra lärarledda
aktiviteter. Skype är ett verktyg som studenter rekommenderas till att använda för att kommunicera
med klasskamrater och lärare. Vissa personer har tagit upp forumet i Moodle (lärplattform) och andra
kommunikationsverktyg  som  bara  används  av  en  eller  två  av  intervjuobjekten  är  Viber,  Slack,
Facebook  och  Instagram.  De  fyra  sistnämnda  kommunikationsverktygen  har  mer  fungerat  som
komplement till bl.a Skype som varit kanalen där den mesta kommunikationen skett. 

5.3.1 Adobe Connect

Person4 menade att Skype var det kommunikationsverktyg som hade högst kommunikationskvalitet,
hen menade att det fanns ett mönster i omfattningen Skype använts och hur bra hen upplevt kursen.
Det Person4 påpekade var att  kurser där större del  av interaktionen med lärare har skett  i  Adobe
Connect  än i  Skype  var  kurser som hen menade  var sämre.  Hälften av intervjuobjekten anser  att
Adobe  Connect  används  för  mycket  i  programmet  och  tycker  inte  att  kommunikationskvaliteten
återspeglas i graden av användning.

På frågan vilket som var det sämsta IT-kommunikationsverktyg var det bara en som menade att Adobe
Connect var sämst, här utmärkte sig däremot forumet i Moodle som något många starkt ogillade. Den
person  som  menade  att  Adobe  Connect  var  det  sämsta  kommunikationsverktyget  med  tanke  på
kommunikationskvalitet  menade  att  de  tekniska  problem som kommer  med  användningen  såsom
bristande kompatibilitet med olika webbläsare. Flera av intervjuobjekten tycker att Adobe Connect
används  för  mycket  och  anser  att  det  måste  finnas  ett  bättre  alternativ  tillgängligt.  Ett  av
intervjuobjekten menar Adobe Connect egentligen är ett bra verktyg men som dras med stora problem
rent ljudmässigt.  Fördröjningen i Adobe Connect gör att det är svårt att med någon högre kvalitet
genomföra diskussioner och hen menar att det skulle kunna bero på att deltagare i samtalet sitter på
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olika bandbredd men säger sedan att Skype inte dras med samma fördröjningsproblem så det bör inte
vara orsaken. Ifall problemet med fördröjning skulle lösas menar hen att Adobe Connect skulle vara
ett  väldigt  bra verktyg.  Tre av intervjuobjekten menar  att  fördröjningen i  ljudet  i  Adobe Connect
försvårar att ta ordet i diskussioner och två intervjuobjekt menar att de inte har något problem alls med
att ta ordet, så länge det inte är någon fördröjning i ljudet. 

Det beskrivs som att det ofta blir två personer som pratar i mun på varandra och att det är omöjligt att
veta  när  någon  tänker  tala.  Att  ta  ordet  i  onlinekommunikation  försvåras  även  enligt  flera
intervjuobjekt av att konversationen sker i en större grupp, vilket ofta är fallet i Adobe Connect. En av
intervjuobjekten upplever också att Adobe Connect i större omfattning sänder bakgrundsljud när en
mikrofon är påslagen, jämfört med Skype. 

Ytterligare ett problem med användningen av Adobe Connect framkom under en intervju, det rör hur
lärare förhåller sig till att det visas att någon skriver i chatten. Efter att frågan framkom i tidigare
intervju blev ytterligare ett intervjuobjekt tillfrågat vad denne tycker om saken. Problemet enligt dessa
två är att när någon skriver i chatten så stannar ofta hela föreläsningen, läraren adresserar att en person
skriver i chatten och inväntar sedan att det dyker upp något i chatten. Ofta menar intervjuobjekten att
föreläsningar pausas i väntan på chatten och att det ofta ändå inte kommer någon fråga. Person3 som
var den som påtalade problemet menar att hen först skriver en fråga i ett Word-dokument för att sedan
klistra in i chatten, bara för att det inte ska stå att denne skriver en fråga. Hen är även lite tveksam till
ifall funktionen är enbart dålig och menar att det i vissa fall kan vara bra att veta att någon skriver i
chatten. Person1 menar  att  läraren inte alls bör notera att  någon skriver i  chatten,  utan att  istället
uppmärksamma  det  först  när det  står  något  i  chatten.  Hen menar  att  användandet  av chatten stör
föreläsningen.

5.3.2 Skype

Alla intervjuobjekten har angivit Skype-chatt som den vanligaste typen av interaktion med studenter
och lärare, med ett undantag. Undantaget är att en person påpekade att Skype var den vanligaste typen
av interaktion med lärare som tillhör programmet, men att under den valbara terminen (en termin där
kurser väljs av student) så blev forumet i Moodle den vanligaste interaktionen med lärare. 

Fem av de sex  intervjuobjekten menade att Skype var det kommunikationsverktyg som används som
har  högst  kommunikationskvalitet.  Personen  som  inte  angav  att  Skype  har  högst
kommunikationskvalitet formulerade sitt  svar på ett  sätt  som gör att  det inte går att  tolka som att
Skype  uttryckligen  har  högst  kvalitet  men  påtalade  fördelar  med  Skype  såsom att  läraren  känns
närvarande och snabb respons vilket  däremot  går att  tolka som att  hen anser att  Skype  är  ett  bra
verktyg  att  använda inom studierna.  Vanligast  var att  studenterna använde chatten i  Skype  för att
kommunicera med lärare och studenter och att röstsamtal använts när flera personer skulle samarbeta i
grupp och när uppgifter av mer komplicerad karaktär skulle diskuteras. 

Att dela skärm är en funktion i Skype som flera studenter påpekade höjde kommunikationskvaliteten
och  den  funktionen  i  stor  utsträckning  använts  till  att  hjälpa  och  få  hjälp  av  andra  studenter.
Skärmdelningen verkar ha vanligt förekommande under tekniska kurser och har då använts som ett
hjälpmedel för att bl.a hitta fel i andras kod eller vid hjälp av installation av programvara. 

Tillgänglighet  var  en  annan  del  av  att  Skype  ansågs  ha  vara  det  verktyg  med  högst
kommunikationskvalitet.  Flera  personer  menade  att  eftersom att  lärare  och klasskamrater  ofta  var
inloggade samtidigt fanns det en närhet till dessa personer. Tillgänglighet berördes även i form av att
kontakt är möjlig även när personer inte är inloggade samtidigt, den asynkrona kommunikationen sågs
som viktig då just IT-distans studier ibland väljs just för att kunna studera oregelbundna tider. Vissa av
intervjuobjekten menade att det fanns en skillnad i att välja röstsamtal med lärare före chatt längre in i
studietiden, att det blev vanligare att välja att ringa läraren istället för att skriva i chatten. Röstsamtal
med  lärare  brukar  inledas  med  att  chatta  först  och  då  när  det  funnits  behov  av  mer  omfattande
kommunikation övergå till ett röstsamtal. 
Ingen av intervjuobjekten har  använt  funktionen för  videosamtal  i  Skype  med  varken lärare  eller
studenter. Person6 berör kommunikation i Skype och menar att det som verktyget egentligen saknar är
det rent visuella, som går att uppnå med videosamtal:
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...webbkamera inte är särskilt givande, man blir som så medveten om att ens ansikte syns så jag tror
inte man reagerar och visar dem uttryck man skulle göra i en vanlig konversation i verkligheten.

Person6 menar att det problemet kanske till stor del består i att användarna inte är vana vid att använda
videosamtal och menar att  ifall  detta gjorde regelbundet så kanske medvetenheten skulle avta och
användningen av webbkamera skulle upplevas naturlig.Att använda röstsamtal i Skype anses vara det
kommunikationssätt med högst kvalitet överlag men att valmöjlighet egentligen är det viktiga.

Ett av intervjuobjekten tar upp att Skype saknar en funktionalitet som verktyget Slack erbjuder, Slack
används främst till chatt och den stora fördelen med Slack är enligt hen att kanaler erbjuder möjlighet
till  att  organisera  kommunikation.  Hen beskriver  hur  vissa  kanaler  har  lättsam karaktär  som t.ex
“Lunch-prat”  medan  andra  kanaler  kan  innefatta  diskussioner  om  programmering.  Den  här
funktionaliteten återfinns till viss del i Skype men då som gruppsamtal, där flera personer kan delta i
röst- och videosamtal eller chatta. Det hen menar är att gruppsamtal inte riktigt fyller samma funktion
och att det är mer besvärligt att bjuda in personer i ett samtal i Skype till skillnad från kanaler i Slack
där det bara är att gå med i en kanal. Intervjuobjektet menar att den här funktionaliteten skulle höja
kommunikationskvaliteten på Skype. Hen tar upp Slack som ett förslag på hur interaktion skulle kunna
spridas  från  den  egna  klassen  till  flera  klasser,  att  klasser  med  beröringspunkter  skulle  kunna
interagera i Slack-kanaler. 

5.3.3 Forumet i Moodle

Forumet  i  Moodle  var  det  kommunikationsverktyg  som  flest  intervjuobjekt  menade  hade  lägst
kommunikationskvalitet,  tre av sex angav det.  Ett  av intervjuobjekten menar  att  forum överlag är
något som denne anser är en dålig kommunikationsform men att det i vissa fall är bra, då till problem
av mer komplicerad karaktär där flera personer hjälps åt med lösning och inte till social interaktion.
Problem dök även upp som är specifikt relaterade till användandet av forumet och tekniska problem
med forumet, Person2 påtalar att det tar 30 minuter från att ett inlägg skrivs tills att det faktiskt dyker
upp i  forumet  och menar  att  det  är  en märklig lösning (en inställning som ska gå att  ändra  som
administratör). 

Av flera personer beskrivs postandet av inlägg som något som gör att de upplever sig lite utittade,
Person3 beskriver det som “en anslagstavla på torget” och menar att det också gör att inlägg som
skrivs blir väldigt formella. Person3 menar också att den formella karaktären på inlägg bidrar till att
välvilja i form av att besvara andra studenters frågor i inlägg kan tolkas som ett påhopp, att peka på att
“du kan inte ju inte det här”. 

Två personer beskriver också att  det  är  dålig respons och närvaro i  forumet,  från både lärare och
klasskamrater och menar att det därför ofta väljer bort att posta inlägg. En person påtalar också att
antalet trådar i forumet ofta blir för stort och påtalar ett  exempel där kamratrespons (peer-review)
genomfördes  i  forumet  vilket  medförde  ett  stort  antal  trådar,  Person3  beskriver  det  som  “ett
skräckexempel” och menar att det max bör vara 2 trådar, annars går det inte bevaka. 
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6. Analys
I följande kapitel kommer undersökningens resultat redovisas och efter följer en analys av det som
framkommit  under  intervjuerna.  Resultat  och  analys  är  indelat  i  två  kategorier  som rör  studiens
frågeställningar: Social närvaro och Kommunikationsverktyg. 

Syftet  i  studien har  varit  att  undersöka om faktorerna social  närvaro och kommunikationsverktyg
påverkar den upplevda kommunikationskvaliteten hos IT-distansstudenter i  programmet  Informatik
med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet.  Studien har som mål  att  utifrån syftet  även
presentera förslag på hur kommunikationskvaliteten kan förbättras, förslagen kommer dels direkt från
studenter under intervjuerna men även utifrån sådant som kunnats tolka ur data. 
Studiens frågeställningar har varit:

• Hur påverkar nivån av upplevd social närvaro kommunikationskvaliteten? 
• Hur påverkar olika kommunikationsverktyg kommunikationskvaliteten vid distansstudier på

universitetsnivå?

6.1 Social närvaro
I den här delen av analysen behandlas den första frågeställningen men små beröringspunkter finns till
den andra frågeställningen. Först behandlas den kvantitativa delen av intervjun samt de motiveringar,
förklaringar och beskrivningar som framkom i den delen av intervjun för att sedan behandla det som
framkom från de frågor som är skrivna av författaren.

Diagram 10

Medelvärdet på de svar som lämnades ligger straxt över mitten, 2,59. Medelvärdet i det här fallet är
intervjuobjektens  samlade  svar  på  alla  frågor,  en  siffra  som  är  intressant  för  att  kunna  relatera
specifika frågors medelvärde. Svarsalternativen sträcker sig från 0-4 där fyra är högst. 

Eftersom att  studien inte innehåller någon annan grupp att  jämföra mot  är det  svårt  att  dra några
egentliga slutsatser av det utöver att det bör ses som positivt att resultatet hamnade i den övre delen av
skalan. För få personer deltog även i studien för att det ska vara representativt för populationen som
helhet så individuella avvikelser kan ge för stor påverkan. Medelvärdet blir däremot intressant för att
jämföra enskilda frågor mot, vilka frågor drog upp respektive ner snittet. Nedan är en sammanställning
av medelvärden per fråga.
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Diagram 11 

Vissa av frågorna i CoI-enkäten har visat sig vara mer användbara när den eventuella kopplingen
mellan social närvaro och kommunikationskvalitet ska göras. Urvalet beror inte på om svar på frågor
bekräftar eller dementerar kopplingen utan ifall det går att utläsa ifall det finns ett samband. Nedan
presenteras utvalda frågor: 

5. Jag kände mig bekväm med att delta i kursdiskussioner.
2. Jag kunde bilda mig tydliga intryck av andra klasskamrater.
1. Att lära känna andra klasskamrater gav mig en känsla av samhörighet i kursen.

Fråga 5 var den fråga som hade lägst medelvärde, vilket då innebär att det är den faktor som till störst
del  har en negativ påverkan på social  närvaro i  programmet.  Alla studenter valde att  fokusera på
diskussioner  som sker  i  klassrummet  Adobe  Connect.  Till  största  del  anger  studenterna  tekniska
problem i form av ljudfördröjning i röstsamtal i Adobe Connect men även andra orsaker som är mer
kopplade till social närvaro dyker upp. Vissa av studenterna menar att ett obehag finns kopplat till att
slå på mikrofonen och prata, ett obehag som även menas minska i takt med användandet över tid. Just
känslan av obehag till att slå på mikrofonen går att koppla till en definition av social närvaro som
handlar om att  vara “sammankopplad med en annan social  aktör  och att  inte  lägga märke  till  de
teknologiska hjälpmedlen” (Lee 2014). Eftersom flera studenter så tydligt påpekar att av och påslag av
mikrofonen är något som är eller har varit förknippat med obehag pekar på att de studenter i allra
högsta grad lägger märke till det teknologiska hjälpmedel som möjliggör interaktionen. 

Det  går  inte  att  säga  att  den  lägre  sociala  närvaron  direkt  är  ansvarig  för  den  försämrade
kommunikationskvaliteten. Det som däremot går att säga är att problem i Adobe Connect är en negativ
påverkan på både kommunikationskvalitet och social närvaro. 

Fråga 2:  Jag kunde bilda mig  tydliga intryck av andra klasskamrater,  här  går  det  att  se  en
tydligare koppling till hur social närvaro påverkar kommunikationskvaliteten. Studiens definition som
är ett  resultat  av sammanförande av tidigare definitioner lyder:  IT-baserad informationsöverföring
mellan studenter och studenter , studenter och lärare som uppfyller studenternas behov . Tidigare har
behov  för  kommunikationskvalitet  som  intervjuobjekten  angett  redovisats  och  av  dessa  är
tillgänglighet,  öppenhet  och  regelbundenhet   relevant  i  sammanhanget.  Relevanta  definitioner
beskriver social närvaro som “Känslan av att vara tillsammans”- Bioca (1997) och en illusion av att
kommunicera icke-medierat (Weidlich & Bastiaens 2017). 

Intervjuobjekt  beskriver  olika anledningar  till  att  de  inte  kunnat  bilda  sig tydliga  intryck  av sina
klasskamrater och dessa är tydligt kopplade till definitionerna ovan nämnda av social närvaro. Två
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personer beskriver att den medierade kommunikationen har hämmat bildandet av intryck, vilket tolkas
som att det inte funnits en illusion av icke-medierat kommunikation. Två personer beskriver hur de
med svårighet lyckats genomföra tillräcklig interaktion med personer för att bilda något intryck medan
en  menar  att  det  p.g.a  bristfällig  interaktion  inte  bildats  några  intryck  (avsaknad  av  främst
röstkommunikation). Öppenhet menas krävas för att kunna bilda sig intryck av sina klasskamrater och
intervjuobjekt menar att vissa personer “inte bjuder till” vilket gör att det inte gått att bilda tydliga
intryck av dessa. 

Det går ur det här utläsa att  behoven för att  kommunikation ska hålla hög kvalitet:  tillgänglighet,
öppenhet och regelbundenhet inte har uppfyllts p.g.a att den sociala närvaron varit låg. Social närvaro
har  varit  låg  enligt  intervjuobjekten  bl.a  eftersom interaktionen  inte  bryter  igenom illusionen  av
medierad kommunikation (genom avsaknad användning av röstsamtal), eller för att en känsla av att
vara tillsammans inte skapats (eftersom att regelbundenhet i kommunikation saknats och att personer
inte  “bjuder  till”som är  kopplat  till  öppenhet).  Det  lägre  resultatet  för  social  närvaro  kopplat  till
nämnda behov för kommunikationskvalitet gör att det går att tolka som att social närvaro i det här
fallet påverkar kommunikationskvalitet. 

Fråga 1. Att lära känna andra klasskamrater gav mig en känsla av samhörighet i kursen, det här
var en av frågorna som fick högst resultat.  Intervjuobjekten på hur känslan av samhörighet kunde
stärkas ytterligare, här återfanns teman som även går att koppla till hur intervjuobjekten beskrivit sina
behov för hög kommunikationskvalitet. Person4 menar att mindre interaktion skulle negativt påverka
känslan  av  samhörighet,  regelbundenhet  var  ett  av  intervjuobjektens  behov  för  hög
kommunikationskvalitet.  Samma  person  beskriver  även  det  är  viktigt  att  det  råder  öppenhet  i
kommunikationen på så sätt att diskussion och hjälpande ska uppmuntras, just öppenhet återfinns som
ett behov för kommunikationskvalitet. Social närvaro kan enligt Morueta, López, Gómez & Harris
(2016)  delas  in  i  tre  underkategorier:  emotionellt  uttryck,  öppen  kommunikation  och
gruppsammanhållning.

Just den här frågan var intressant att ta upp eftersom att den kanske inte nödvändigtvis pekar på att
social  närvaro  påverkar  kommunikationskvalitet,  utan  snarare  att  det  intervjuobjekten  ser  som
kommunikationskvalitet till stor del liknar de underkategorierna av social närvaro. 

6.1.1 Utanför CoI - resultat från författarens egna frågor

Häften av intervjuobjekten som har träffat en eller flera klasskamrater IRL upplever att det har stärkt
den  sociala  närvaron  och  att  det  i  sin  tur  har  bidragit  till  att  höja  kommunikationskvaliteten.
Kommunikationskvaliteten har enligt intervjuobjekten förbättrats genom att personerna upplever att
det går att ha en öppnare interaktion, upplever att de känner varandra bättre och att humor/skämtande
blivit enklare efter att de träffats på riktigt. Det som återigen går att se är att det som intervjuobjekten
beskrivit som kommunikationskvalitet är nästan exakt samma som de tre underkategorier som social
närvaro enligt Morueta et al. (2016) kan delas in i: emotionellt uttryck, öppen kommunikation och
gruppsammanhållning. Humor är ett emotionellt uttryck och att känna någon bättre är besläktat med
gruppsammanhållning, öppen kommunikation återfinns i båda. 

Det pekar som tidigare nämnt att det som av intervjuobjekten beskrivits som kommunikationskvalitet
(utifrån de behov som uppgavs) till stor del innefattar de tre underkategorierna. Vilket i så fall skulle
kunna peka på att social närvaro är en del av kommunikationskvalitet. Fem av sex intervjuobjekt säger
att högre social i någon form positivt påverkar kommunikationskvaliteten. Här finns en mer oberoende
koppling mellan social närvaro och kommunikationskvalitet att dra. Social närvaro beskrivs av Kreijns
et al. (2014) som att personen som du på distans interagerar med känns som en riktig person. Att
uppleva någon som en riktig person innebär att du är medveten om att personen du interagerar med är
närvarande, Person2 för ett resonemang där den låga sociala närvaron i ett samtal gör att hen inte vet
om andra personer i samtalet lyssnar eller ens befinner sig vid datorn och att det i sin tur negativt
påverkar  kommunikationskvaliteten.  I  det  här  fallet  går  det  att  se  att  den  lägre
kommunikationskvaliteten är ett resultat av den låga sociala närvaro. Ett exempel där det enklare går
att se att social närvaro faktiskt påverkar kommunikationskvalitet är det där intervjuobjekten menar att
grupper med högre social närvaro oftast är grupper där medlemmarna känner större trygghet, högt till
tak åsiktsmässigt,  mer  spontanitet  och mindre  formell  kommunikation.  Intervjuobjekten ser  själva
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sambandet  och det överensstämmer  med Lim & Richardson (2016) som påvisat att  social närvaro
påverkar  studenters  interaktion och att  enligt  Swan & Shih (2005)  påverkar  högre social  närvaro
upplevd nöjdhet med interaktion. 

Att social närvaro påverkar visar sig dels i att intervjuobjekten själva menar att det gör det men även
eftersom att beskrivningarna av hur en grupp med högre social närvaro innehåller flera av de behov
intervjuobjekten angett för att kommunikation ska hålla hög kvalitet. 

6.2 Kommunikationsverktyg
I  den  här  delen  av  analysen  kommer  den  andra  forskningsfrågan behandlas:  Hur  påverkar  olika
kommunikationsverktyg kommunikationskvaliteten vid distansstudier på universitetsnivå? Jämfört med
forskningsfrågan rörande social närvaro gick det här enklare se ett tydligt mönster och det var även
enklare att se hur olika kommunikationsverktyg påverkar studierna som helhet. Person4 påpekade att
hen ser ett mönster i hur hen upplevt en kurs, har interaktion med lärare i större omfattning skett i
Adobe Connect än i Skype så har kursen generellt varit sämre än de kurser där det omvända råder. Det
Person4 beskrev är en talande beskrivning av hur stora skillnader det är mellan dessa två ändå relativt
liknande kommunikationsverktyg. Huvudsakligen är det tre kommunikationsverktyg som används av
intervjuobjekten: Adobe Connect (Klassrum), Skype och Forum i Moodle (LMS). 

Tidigare  gjordes  en  uppdelning  av  kommunikationskvalitet  som  teknisk  eller  mänsklig,  samma
uppdelning  kommer  användas  här  och  kommunikationsverktygen  kommer  behandlas  utifrån  den
uppdelningen  för  att  visa  hur  olika  kommunikationsverktyg  på  olika  sätt  påverkar
kommunikationskvalitet. 

6.2.1 Påverkan teknisk kommunikationskvalitet

Det  enklaste  mönstret  att  se  under  analys  av  intervjumaterialet  var  att  två  verktyg  med  snarlika
funktioner  och  användningsområdet  inte  alls  uppfattas  ha  samma  problem.  Röstsamtal  i  Skype
beskrivs i termer som gör att det tolkas som att det är en positiv påverkan på kommunikationskvalitet
där intervjuobjekten upplever att interaktion med andra personer sker problemfritt. I Adobe Connect
sker interaktionen på ungefär samma sätt,  det  är  genom chatt  eller  röstsamtal  men här skiljer  sig
upplevelsen  av  användandet  åt.  Till  att  börja  med  upplevs  chatten  i  Skype  som ett  bra  sätt  att
genomföra  regelbunden  interaktion  med  lärare  och  studenter  och  rent  tekniskt  fungerar  chatten  i
Adobe Connect  på liknande sätt.  Det  som påtalades dra ner kommunikationskvaliteten i  chatten i
Adobe Connect var att rutan där texten skrivs är för liten, det går helt enkelt inte se vad som skrivs om
ditt  meddelande blir lite längre. Det  är  en liten skillnad i  användbarhet som bara påtalades av ett
intervjuobjekt men det är ändå intressant då det pekar på att den lilla skillnaden gör att hen upplevde
det lite svårare att kommunicera.

Den absolut största skillnaden i teknisk kommunikationskvalitet mellan Skype och Adobe Connect var
även det som flest personer påtalade som problematisk när kommunikation inom utbildningen kom på
tal: ljudet. Hälften av intervjuobjekten menade att den fördröjningen i ljudet som förekommer i Adobe
Connect gör det svårt att genomföra diskussioner eftersom att det inte går att veta när någon annan
börjar  prata.  Ett  annat  ljudproblem som påtalas  med Adobe Connect  är  att  det  när  mikrofoner är
påslagna i större omfattning sänder bakgrundsljud, än vad Skype gör i samma situation. Det medför att
mikrofoner slås av och på i Adobe Connect vilket gör att eventuellt flyt i samtalet försämras. Flera av
intervjuobjekten anser att Adobe Connect används för mycket i utbildningen och de anser att det måste
finnas ett bättre alternativ. Det som till största del beskrivs försämra kommunikationskvaliteten ur ett
tekniskt perspektiv är ljudkvaliteten, vilket enligt flera av intervjuobjekten inte alls förekommer på
samma  sätt  i  Skype.  Ur  det  som  som  kommit  fram  ut  intervjuerna  går  det  tydligt  att  se  att
intervjuobjekten menar att Skype positivt påverkar kommunikationskvaliteten medan Adobe Connect
negativt påverkar.

Ur ett rent tekniskt perspektiv beskrivs inte forumen i Moodle dras med några direkta problem, utöver
att  inlägg i  forumet  inte  blir  synliga  förens  30  minuter  efter  att  de  har  postats.  Syftet  med  den
fördröjningen är att ändringar i ett inlägg ska gå att göra efter att det har skrivits men innan det blir
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synligt, det ger den som skriver en halvtimme att komma på eventuella ändringar, en funktion som
med fördel kunde varit valbar.

6.2.2 Påverkan mänsklig kommunikationskvalitet

Det som togs upp ovan är sådant som rör mer strikt tekniska skillnader i kommunikationskvalitet, i det
som framkom under  intervjuerna  har  det  även  gått  att  se  att  skillnader  i  kommunikationskvalitet
mellan kommunikationsverktygen gått att se som är av mer mänsklig karaktär. Ett exempel är hur
föreläsare i Adobe Connect förhåller sig till att någon håller på att skriva i chatten, det går inte jämföra
skillnader mellan Skype och Adobe Connect men det går att anta att det här skulle te sig likadant i
Skype. När det skrivs i chatten så förekommer det ofta att föreläsaren adresserar och inväntar chatten,
det beskrivs som att det stör flytet och att det vore bättre att förhålla sig till det som skrivits istället för
att det skrivs. Det bör sägas att det här ses som en negativ påverkan på kommunikationskvalitet men
att det inte nödvändigtvis är enbart negativt, ett intervjuobjekt för ett resonemang som berör att det
även kanske vore dåligt för en diskussion att inte ta in att ett meddelande i chatten är på gång. 

Ett  annat  påtalat  problem som negativt  påverkar  kommunikationskvalitet  är  upplevd svårighet  att
komma till tals, flera intervjuobjekt beskriver att de tycker att det är ett problem att inte alla i samma
omfattning inte talar (oavsett orsak). Problemet är inte helt kopplat till Adobe Connect eftersom att det
är möjligt att det skulle te sig likadant om gruppen var lika stor i Skype. Men eftersom att Adobe
Connect  är  till  för  och  används  till  kommunikation  i  större  grupp  blir  det  relevant  att  ta  upp
svårigheten  med  att  komma  till  tals  som  något  som  är  kopplat  till  en  mänsklig  påverkan  på
kommunikationskvalitet.  Problemet  består  dels i  att  fördröjningen i  ljud gör det  svårt  att  veta när
någon tänker tala men även i att det av vissa personer upplevs som obehagligt att ta ordet. I större
gruppdiskussioner tar två av intervjuobjekten upp liknande resonemang där det beskrivs att vissa inte
tar samma plats,  orsaken kan bero på olika saker såsom ointresse eller blyghet.  En av personerna
efterfrågar då att i klassrumsdiskussioner bör samtalet modereras av den som håller mötet, just för att
det inte bara ska vara de som talar mycket som tar tillfället när det är tyst att ta ordet. 

Det går inte säga att Skype är synonymt med diskussioner i små grupper eller att Adobe Connect är
synonymt med stora grupper men det blir på det sättet som kommunikationsverktygen används inom
programmet, därför blir den upplevt försämrade kommunikationskvaliteten som kommer med större
grupp kopplat till Adobe Connect, ett av intervjuobjekten tar upp användandet av “Breakout-rooms” i
Adobe Connect som ibland används.  Det möjliggör att  diskussioner sker i  mindre grupper medan
föreläsandet kan ske i stor grupp, ingen av intervjuobjekten säger rakt ut att det är något som höjer
kommunikationskvaliteten men eftersom att mindre grupper ses som mer positivt i diskussion går det
anta att  det är något som positivt skulle påverka kommunikationskvaliteten. “Breakout-rooms” har
använts  vid  vissa  tillfällen  men  inte  i  någon  större  omfattning.  Ett  tema  som  går  att  se  är  att
kommunikation  upplevs  vara  enklare  när  färre  personer  är  inblandade,  vilket  leder  till  högre
kommunikationskvalitet.  För  att  koppla  till  de  behov  studenterna  angav  för  hög
kommunikationskvalitet:

• Tillgänglighet (från olika enheter och till personer)
• Tydlighet (mellan sändare och mottagare i kommunikation)
• Öppenhet
• Tekniskt problemfri
• Bra ljudkvalitet
• Hög användbarhet (i ett kommunikationsverktyg)
• Valmöjligheter inom kommunikationsform (synkron,asynkron, text, röst)
• Regelbundenhet i kommunikation.

Behov som står i kursiv stil är de som är relaterade till mänsklig påverkan på kommunikationskvalitet.
Går till  stor  del  att  koppla till  kommunikation som sker i  mindre grupp.  Tillgänglighet,  tydlighet,
öppenhet  och  regelbundenhet  är  behov  som  lättare  uppfylls  med  en  mindre  grupp  än  en  stor.
Regelbundenhet uppnås i klassrummet Adobe Connect men som flera intervjuobjekt påtalat är det bara
vissa som alltid är aktiva och vissa som aldrig varit aktiva där, det är alltså regelbundenhet i att alla är
där men inte i form av att det sker kommunikation. Tillgänglighet, tydlighet och öppenhet är saker
som lättare uppnås med någon du har en relation med, som du får genom att regelbundet interagera
med denne.  Det  går  därför  att  säga att  de  stora  gruppmötena  i  Adobe Connect  negativt  påverkar
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kommunikationskvaliteten jämfört med de mindre gruppmötena i Skype. Som nämnt tidigare måste
inte möten i Adobe Connect innefatta stora grupper och Skype små, men generellt är det så det ser ut i
programmet. Tanken är ej heller att peka på att lärare borde styra bort från stora föreläsningar då det
vore orimligt att tro att tid finns till att ha flera föreläsningar men att i större omfattning använda sig av
“Breakout-rooms”. 

Forumet i Moodle behandlas i avsnittet ovan utifrån teknisk påverkan på kommunikationskvalitet men
det är främst ur ett mer mänskligt perspektiv som den största negativa påverkan går att se. Postandet
av ett inlägg där upplevs av vissa som att de blir uttittade och den formella tonen har även gjort att
välvilja misstolkats. Relevanta behov som intervjuobjekten tog upp för hög kommunikationskvalitet är
öppenhet och tydlighet, vilket då stämmer bra överens med hur det brustit i forumet. 

6.3 Förbättringsförslag
I  den  avslutande  delen  av  analysen  kommer  förbättringsförslag  presenteras  för  hur
kommunikationskvaliteten kan höjas inom programmet, vilket var en del av studiens syfte. Vissa av
förslagen kommer från den avslutande frågan på intervjuerna där studenternas ombads ge förslag på
hur kommunikationskvaliteten kan höjas medan vissa är resultatet av analysen.

6.3.1 Mindre grupper

Större grupper visade sig bidra till svårigheter av olika slag och att då minska gruppstorlek så mycket
som möjligt bör positivt påverkat kommunikationskvaliteten. I en viss omfattning används “Breakout-
rooms” för att genomföra klassrumsdiskussioner i mindre grupp, detta bör utifrån förslag och analysen
ökas. 

6.3.2 Minska “kommunikations-tröskeln”

Ett av intervjuobjekten påpekade att denne efter snart tre års studier inte ens bildat sig ett “första-
intryck” av alla i klassen, ett resultat av att det inte funnits någon interaktion. Personen beskriver hur
uteblivet tal i mikrofon i klassrum och att inte arbetat i grupparbete gör att det inte bildas något intryck
av personer. För att öka chanserna till att alla personer åtminstone har ett “första-intryck” av alla så
bör  diskussioner  tidigt  i  programmet  styras  in  på  mindre  grupper,  förslagsvis  “Breakout-rooms”.
Eventuellt  borde  även  gruppmedlemmar  i  projekt  väljas  ut  utifrån  vilka  som arbetat  tillsammans
tidigare och kanske då i viss mån se till att åtminstone i början av programmet fördela så det ej är
samma  personer  i  samma  grupper  i  olika  projekt.  Ett  annat  steg  i  att  få  igång kommunikation  i
klassrummet är att istället för att lämna ordet fritt att ta, istället ge personer ordet. 

6.3.3 Adobe Connect

Eftersom att ljudet i Adobe Connect är ett stort problem borde det övervägas att inte användas alls till
diskussioner. Verktyget upplevs fungera bra för föreläsande, eller envägskommunikation men desto
sämre för dialog.Ett alternativ vore då att genomföra föreläsandet i Adobe Connect för att sedan gå
över till Skype och diskutera, i ett gruppsamtal. Eller kanske ännu bättre, att flytta klassrummet till
Skype (eller liknande med bra ljudkvalitet). Att någon skriver i chatten är svårt att förhålla sig till, å
ena sidan blir det inte särskilt trevligt att ignorera kommande fråga eller instick i diskussion men det är
heller inte bra att pausa i väntan på att någon ska skriva klart.  

6.3.4 Utökat kontaktnät

Att få mer kontakt med andra studenter på universitetet skulle av vissa intervjuobjekt uppskattas, ett av
intervjuobjekten tog upp Slack som ett möjligt verktyg för detta. Den positiva inställningen till Skype i
form av tillgänglighet som intervjuobjekten upplever beror troligtvis till stor del på att universitetet
rekommenderar  att  alla  har  ett  konto  och  det  är  därför  enkelt  att  få  kontakt  med  alla  sina
klasskamrater.  Förslagsvis  skulle  en  kanal  på  Slack  kunna  upprättas  och  rekommenderas  av
universitetet,  t.ex  ”IT-distansare  på  universitetet”,  underkanaler  skulle  kunna  finnas  där
programspecifika diskussioner förs medan kanske diskussioner angående t.ex C#-programmering eller
“lunch-prat” med fördel blandas med olika programdeltagare. 
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7. Diskussion
Analysen  dras  med  ett  problem när  social  närvaro  behandlas,  dels  p.g.a  att  det  som anses  vara
kommunikationskvalitet av intervjuobjekten innehåller stora beröringspunkter med social närvaro. Det
har gjort att det i vissa fall varit svårt att skilja dessa åt och det har gjort försvårat att dra några tydliga
slutsatser. På samma tema blir det ett litet “hönan och ägget” problem när det ska utredas hur social
närvaro  påverkar  kommunikationskvalitet,  kommunikationskvalitet  kan  lika  gärna  påverka  social
närvaro. Det blir i vissa fall otydligt om en lägre kommunikationskvalitet är ett resultat av en lägre
social närvaro eller om en lägre social närvaro är ett resultat av lägre kommunikationskvalitet. Detta
hade till stor del kunnat förhindras genom att presentera intervjuobjekten med en klar definition av
kommunikationskvalitet som då enklare går att separera från social närvaro. 

I frågeställningen som rör social närvaros påverkan på kommunikationskvalitet blir det två abstrakta
fenomen  som  jämförs  vilket  till  viss  del  orsakar  otydlighet,  samma  problem  upplevs  inte  när
kommunikationsverktygs  påverkan  på  kommunikationskvalitet  undersöks  då  vad  som  är  ett
kommunikationsverktyg är mer konkret. Till viss del anser jag att hög kommunikationskvalitet kan
vara ett måste för att någon högre nivå av social närvaro ska vara möjlig. 

7.1 Metoddiskussion
Valet av metod föll till stor del väl ut, till viss del är den kvantitativa data intetsägande då det inte
funnits något relevant att jämföra med. De har däremot fungerat som en indikation på var t.ex ett
problem funnits eller ifall något stuckit ut som mer positivt. 

Valet att inte presentera intervjuobjekten med en satt definition av kommunikationskvalitet föll delvis
väl ut, tanken att lämna det öppet för tolkning och på så sätt få en bred bild av begreppet var det som
gick bra. Det som gick sämre var att olika tolkningar till viss del gör jämförande svårt, hade studien
innefattat fler intervjuer hade det troligtvis inte varit hållbart men i det här fallet gick det ändå att
använda de skilda beskrivningarna. 

Frågorna som användes under intervjuerna var till stor del bra och fångade in önskade svar, vissa av
kontrastfrågorna  fungerade  däremot  inte  alls  och  genererade  inget  användbart.  Med  kontrastfråga
menas  en  fråga  som är  en  “motsats”  till  en  annan,  ett  exempel  där  utfallet  blev  dåligt:  Vilken
kommunikationsform  skulle  du  säga  är  den  sämsta  utifrån  kommunikationskvalitet?  (Här
behöver det inte vara IT-relaterad). Här fanns en förhoppning om att få igång en diskussion om
dåliga kommunikationsformer men resultatet blev att frågan mer förvirrade och i stort kom inga svar,
utöver en person som tveksamt nämnde telefonsamtal. 

Intervjuerna varierar i kvalitet, dels eftersom att det är första intervjuerna jag genomfört och en viss
upplärning förekommit. Följdfrågor hanteras överlag bättre i senare intervjuer men även dagsform har
till viss del påverkat. Överlag har intervjuerna gått bra och det som framkommit under dessa har varit
väldigt givande för studien. Innan skarpa intervjuer genomfördes gjordes en testintervju på en person
som  läst  kurser  på  IT-distans  men  inte  vid  Mittuniversitetet,  en  testintervju  kunde  med  fördel
genomförts på en person som läst eller läser Informatik med inriktning systemutveckling. Testintervjun
gjorde att misstag korrigerades och att frågor omformulerades men eftersom att personen inte hade
insyn i hur situationen ser ut specifikt i programmet så blev inte testintervjun så pass givande som en
testintervju med en person i programmet hade varit. 

En testintervju som genomförts på samma sätt som skarpa intervjuer men som inte hade haft som syfte
att  samla  in  data  som faktiskt  skulle  användas  skulle  troligtvis  bidragit  till  att  den  första  skarpa
intervjun blivit bättre. Det fanns en viss nervositet kring att spela in och intervjua klasskamrater trots
att  jag  tidigare  pratat  med  de  allra  flesta,  att  vara  “intervjuare” och “intervjuobjekt”  rubbade  det
normala  samspelet  och en testintervju med en klasskamrat  hade troligtvis bättre  förberett  för  den
rubbningen. Alla personer pratar olika mycket och det gällde då även intervjuobjekten, vissa pratade
på  mycket  och  behövde  knappt  ombes  utveckla  tankar  och  resonemang  medan  vissa  mer  bara
besvarade frågor. Delvis av den anledningen var intervjuande svårare än jag trott men även eftersom
att  alla  hade  förberett  sig  olika  mycket.  Vissa  hade  utförliga  anteckningar,  vissa  hade  nog mera
skummat  frågorna och det  gjorde att  vissa intervjuer mer  innefattade förklaringar av begrepp och
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frågor (som även skickades ut innan). Det går säkert att hitta fördelar i båda fallen, mycket förberedda
intervjuobjekt och lite förberedda intervjuobjekt och jag kan tänka mig att lagom förberedd är bäst.
För mycket av att en person besvarar frågorna innan intervjun kan nog skapa en situation där svar mest
läses upp och att intervjuobjekten kanske inte är riktigt lika närvarande som en som svarar oförberett. 

Valet att använda intervju som metod för datainsamling föll väl ut och jag tror inte att det blivit lika
bra ifall jag använt mig av t.ex enkätutskick. Jag tror att intervjuer på ett sätt är mer “förlåtande” än
enkäter, eventuella dåliga formuleringar i en enkät får du leva med och kanske har du då missat att
samla in den data du faktiskt tänkt. Det är också svårt i en enkät att veta ifall personen som besvarar
förstått frågan, i en intervju märks det någorlunda mycket ifall en person besvarar något som denne
inte förstår och möjlighet till förklaring eller följdfråga finns då. Jag upplevde också att personerna
som deltog i studien inte var rädda för att ifrågasätta, ta upp oklarheter kring frågor och formuleringar,
det var väldigt bra och hjälpte mig att bättre veta hur jag skulle förklara t.ex oklarheter som flera
personer uppfattade. 

Skulle studien gjorts om idag hade jag valt att utifrån olika källor definiera kommunikationskvalitet,
alla personer skulle t.ex innan studien snabbt kunnat få beskriva kommunikationskvalitet. Utifrån detta
skulle sedan kommunikationskvalitet delats in i tekniska och mänskliga egenskaper, vilket hade gjort
analysen tydligare och också då även resultatet. Den definition av kommunikationskvalitet som “för-
intervjuer” och andra källor skapat skulle med fördel kunnat bestå av nyckelord som intervjuobjekten
fick  rangordna  i  den  riktiga  intervjun,  för  att  veta  vad  som anses  vara  minst  och  mest  viktigt.
Alternativet att istället göra på det sättet hade gjort att “renare” data samlats in, där det tydligt gick att
se vilken infallsvinkel olika personer haft. Genom att göra på nyss nämnda sätt så skulle tydligheten
öka men även bibehålla den breda och av intervjuobjekten skapade bilden av kommunikationskvalitet,
som den här studien hoppades fånga in och till stor del lyckades. 

8. Slutsatser
Syftet:  Att  undersöka  faktorerna  social  närvaro  och  kommunikationsverktygs  påverkan  på
kommunikationskvaliteten  vid  IT-distansstudier  på  universitetsnivå och  ge  förslag  på  hur
kommunikationskvaliteten kan förbättras.  Studien har uppfyllt syftet men det har inte alltid utifrån
analysen gått att dra några tydliga slutsatser hur social närvaro påverkar kommunikationskvalitet, som
nämnt i diskussion kan det till stor del bero på att begreppen varit för abstrakta och därför skapat en
viss otydlighet i resultatet. I några fall har det däremot gått att tydligt se att social närvaro påverkar
kommunikationskvalitet  bl.a  i  fallet  där  intervjuobjekten  beskriver  bildandet  av  intryck  av
klasskamrater.  Den  lägre  sociala  närvaro  som  upplevts  i  det  fallet  går  att  koppla  till  en  sämre
kommunikationskvalitet. 

Delen av syftet som behandlar kommunikationskvalitet och kommunikationsverktyg har däremot varit
desto tydligare, tydliga exempel finns där liknande funktioner i olika verktyg påvisar stora skillnader i
flera  av  de  behov  inom kommunikationskvalitet  intervjuobjekten  angett.  Då  det  inte  i  teoridelen
funnits någon satt definition av kommunikationskvalitet har det varit svårt att stödja analysen på annat
än studenternas  nämnda behov,  att  arbeta  utifrån en etablerad definition hade troligtvis skapat  ett
tydligare resultat. Flera förbättringsförslag gick att presentera och ifall dessa används borde det utifrån
det intervjuobjekten angett höja kommunikationskvaliteten. 

8.1 Fortsatt forskning
Som fortsatt forskning tycker jag det vore intressant att nästan kombinera studiens frågeställningar, att
kolla på hur olika kommunikationsverktyg påverkar social närvaro. Jag (och vissa av intervjuobjekten)
rör oss i tankebanor där det känns som att Skype är ett bra sätt att knyta samman en grupp på distans,
men något saknas. Hitta personer att adda på Skype är inte så enkelt egentligen, vet du namnet är det
inget problem men hur hittar du studenter som just nu läser en t.ex programmeringskurs? Därför vore
det  intressant  att  undersöka hur kommunikationsverktyg  påverkar social  närvaro och att  se till  att
deltagarna i studien använder Skype och Slack (tidigare nämnt i studien).

Avslutningsvis vore det intressant att se hur studenter skulle uppleva en kurs där Adobe Connect inte
användes alls, hur kommunikationskvaliteten påverkas. Förslagsvis skulle det vara studenter som läst
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1-2 år och hunnit bilda sig en uppfattning av kommunikationsverktyget och sedan låta dessa prova att
läsa en kurs där alla lärarledda möten sker i t.ex Skype för företag. Särskilt intressant inom detta vore
att undersöka ifall det underlättade för studenter att diskutera, ta ordet och överlag vara mer aktiva. 
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10. Bilaga 

10.1 Intervjufrågorna
Frågorna som redovisas nedan är det formulär som har använts vid genomförandet av alla intervjuer,
kursiv text är följdfrågor som skrivits innan. Följdfrågor som uppkommit under intervjuerna redovisas
inte i formuläret. 

1. Att lära känna andra klasskamrater gav mig en känsla av samhörighet i kursen. 

2. Jag kunde bilda mig tydliga intryck av andra klasskamrater 

3. Onlinekommunikation är ett utmärkt medium för social interaktion.

4. Jag kände mig bekväm med att samtala i online mediet jag använt.

5. Jag kände mig bekväm med att delta i kursdiskussioner

6. Jag kände mig bekväm med att interagera med andra klasskamrater.

7. Jag kände mig bekväm med att förmedla min åsikt när den skiljer sig från klasskamraternas och
ändå behålla en känsla av tillit

8. Jag upplevde att min åsikt uppmärksammades av klasskamrater. 

9. Jag upplevde att online diskussionerna bidrog till att utveckla en känsla av samarbete

10. Hur skulle du beskriva hög kommunikationskvalitet? Och låg? 

11.  Vad är  den vanligaste interaktionen du har  med någon annan kursdeltagare?  Är den typen
vanligast  för  att  du  anser  den  ha  högst  kommunikationskvalitet?  Vad  är  den  vanligaste
interaktionen med en lärare? Är den typen den med högst kommunikationskvalitet? 

12. Inom vissa grupparbeten där lärare tidigt deltagit och kommit med snabb feedback på gruppens
arbete, upplever du att den feedback påverkat social närvaro inom gruppen? Och hur har du
upplevt att sen feedback från lärare påverkat social närvaro inom gruppen? Upplever du att
detta på något sätt påverkat kommunikationskvaliteten inom gruppen? 

13. Finns det någon eller några kursdeltagare du träffat IRL, i så fall upplever du att det påverkat
nivån av social närvaro med denne? Upplever du att du har högre kommunikationskvalitet med
den personen än andra? Vad tror du det beror på? 

14.  Hur skulle du beskriva de behov du har för att  IT-medierad kommunikation ska hålla hög
kvalitet?

15. Vilken kommunikationsform skulle du säga är den optimala utifrån kommunikationskvalitet?
(Här behöver det inte vara IT-relaterad) Och varför?

16. Vilket IT-kommunikationsverktyg anser du vara den optimala utifrån kommunikationskvalitet?
Finns det något som du kan se att det här kommunikationsverktyget saknar? 

17.  Vilken kommunikationsform skulle  du säga är  den sämsta  utifrån kommunikationskvalitet?
(Här behöver det inte vara IT-relaterad)

18.  Vilket  IT-baserad  kommunikationsverktyg  anser  du  vara  sämst  utifrån
kommunikationskvalitet?  Finns  det  något  som  du  kan  se  som  anledning  till  den  låga
kommunikationskvaliteten?

19.  Tycker du att  kommunikationskvaliteten inom ett  kommunikationsverktyg  som universitetet
tillhandahåller återspeglar den omfattning kommunikationsverktyget används?

20. Inom röstbaserad-onlinekommunikation, hur upplever du att ta och ha ordet?

21.  Hur  upplever  du  att  nivån  av  social  närvaro  med  en  person  eller  grupp  påverkar
kommunikationskvaliteten?

22. Sista frågan, har du någon tanke kring hur kommunikationskvaliteten inom utbildningen skulle
kunna förbättras?
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11. Ordlista
• Adobe  Connect:  Ett  mötesverktyg  som  av  universitet  används  som  ”virtuellt  klassrum”,

möjlighet till röst- och videosamtal, chatt och dokument och skärmdelningen finns i verktyget.
• IRL: In real life, syftar i det här arbetet till interaktion som sker icke-medierat, ansikte-mot-

ansikte.
• Kommunikationsverktyg: För den här studien kommer ett kommunikationsverktyg innebära

det  IT-baserade  verktyg  som  möjliggör  informationsöverföring  student  till  student  och
används av studenter inom målgruppen. 

• Moodle: Lärplattform för distanslärande, funktionalitet för delning av dokument, inlämning
och rättning av arbeten, diskussions forum m.m.

• Skype:  Internetbaserat  kommunikationsverktyg  med  stöd  för  röst-  och  videosamtal,  chatt,
skicka filer, skärmdelningen m.m.

• Slack: Ett verktyg med funktioner som möjliggör samarbete.
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