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Sammanfattning:   

E-learning, en teknik som digitalt och ofta över nätverk levererar utbildning, har på senare år 

blivit ett eftertraktat verktyg för företag i strävan att hålla sina anställda uppdaterade och i sin 

tur hålla företaget konkurrenskraftigt. Då tidigare forskning inom ämnet är spretig, ställer sig 

dock författarna frågande till hur användbart verktyget egentligen är, specifikt genom att un-

dersöka vilka faktorer användarna upplever som viktiga för att uppnå en hög grad av använd-

barhet. Med tidigare forskning inom ämnet som grund för ett ramverk, utfördes en enkätun-

dersökning bland nyttjare av e-learning där respondenterna ombads ta ställning till en serie 

påståenden om e-learning utifrån underfaktorerna ändamålsenlighet, effektivitet och tillfreds-

ställelse. Författarna fann att eliminerandet av tekniska problem och ett fokus på hög pedago-

gisk standard var de mest dominerande faktorerna; det stod däremot klart att e-learningen i sig 

inte var det ultimata verktyget för att förmedla kunskap i fråga om användbarhet. 
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1 Introduktion 

Här redogörs för en kort presentation av e-learning och dess betydelse som forskningsämne. 

En beskrivning av problemområdet ges inledningsvis för att därefter mynna ut i uppsatsens 

forskningsfråga där syfte tillsammans med de avgränsningar som har gjorts presenteras. 

1.1 Ett ständigt snurrande hjul 

I takt med den teknik- och samhällsutveckling som har kunnat observeras fortskrida med 

ständigt ökande hastighet, har sedan länge, även medborgarnas krav och behov av att inhämta 

nya kunskaper ökat (Govindasamy, 2002). Verksamheter är speciellt påverkade av detta krav 

(Carlsson, 2001) och det uppskattas till och med att det inom verksamheter och organisationer 

är viktigt att uppdatera sina medarbetares kompetens kontinuerligt då de i regel blir föråldrade 

inom 3-5 år (Zhang et al, 2003). Enligt Hamid (2001) inser företagsledare alltmer att deras 

företag vilar på de anställdas förmåga att ta till sig information snabbt för att anpassa sig till 

en ständigt föränderlig omvärld och att detta har lett till en kapplöpning i att hitta och anta ett 

nytt sätt att leverera e-learning för att stå sig konkurrenskraftiga mot konkurrenter.  

Utbildning noteras om och om igen som en faktor som ofta ignoreras, stundtals med konse-

kvenser (Mohamed & McLaren, 2009 & Chian-Son, 2005). Exempelvis finns det fall då inve-

steringar i affärssystem, vilka blir allt vanligare (Umble et al, 2003 & Jacobsen et al, 2008), 

fallerar på grund av en misskonstruerad bild av hur företaget ser ut och fungerar eller en brist 

på utbildning inom de nyligen implementerade systemen och de kringliggande processerna 

som anställda behöver adapteras till för att hålla företaget flytande (Scott & Vessey, 2000).  

Det kan därför argumenteras att fokus istället, i enlighet med Hylén (2002), bör läggas på ett 

livslångt lärande (lifelong learning, LLL) eller så kallad vidareutbildning inom nya processer, 

tekniker eller arbetssätt för att dels förhindra misslyckade implementationer, men framförallt 

för att det finns tydliga samband mellan utbildning och ett förhöjande av den totala verksam-

hetsnyttan. Ett mer traditionellt fokus på skolan och annan utbildning av ungdomar hjälper 

visserligen som en inkörsport, men är i det långa loppet inte hållbart och fokus bör istället 

läggas på vidareutbildning även för vuxna och arbetande (Hylén, 2002). Detta är inte att säga 

att det finns en konflikt mellan de två, utan snarare att en ordentlig skolgång är en förutsätt-

ning för att vidareutbildning ska kunna nyttjas effektivt i vuxen ålder (DUKOM, 1998). 

När kravet på vidareutbildning ökar ställs nya krav på tekniker som kan hantera den mer flex-

ibla lärandekontexten som har observerats inom stora verksamheter, definierat som över 250 

anställda (Ekonomifakta, 2015). Det finns naturligtvis flertalet sätt på vilket utbildningen kan 

hållas, av vilka inget bör uteslutas utan vidare. Det finns dock trender som visar på vilka för-

delar en distansorienterad utbildning kan ha för att maximera sagda verksamhetsnytta (Wulf, 

1996 & Hall, 2000 & Clark & Mayer, 2008 & Crosby & Iding, 1997 & Clark & Mayer, 2008 

& Khirallah, 2000 m.fl.); specifikt visar trenderna att den tekniska utveckling vi haft kan nytt-
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jas för att distribuera utbildningen elektroniskt över nätverket, eller med andra ord genom att 

nyttja e-learning för förfarandet. 

Samtidigt är spänningen i litteraturen tydlig. Det finns kritik som ifrågasätter om e-learning 

verkligen fungerar som ett verktyg för vidare arbete eller om kravbilden för uppfyllandet av 

denna målbild är alltför splittrad då de uppmärksammat en hög felfrekvens som kan innebära 

en förlust av kompetens snarare än tvärtom (Helander-Burvall et al, 2006). Någon gemensam 

uppfattning av e-learning som verktyg för kompetensutveckling har vi ännu inte påträffat, 

trots dess utbredda och växande användning i modern tid. En trendundersökning gjord av Do-

cebo förutspår att den totala e-learning marknaden i globalt ska öka från 2013 till 2016 med 

ca 26 % (Mars 2014), vilket gör rättvisande information om verktyget nödvändigt för besluts-

fattare. Uppsatsen kommer fortsättningsvis undersöka hur pass användbart e-learning är som 

verktyg för internutbildning inom stora verksamheter. 

1.2 Problemdiskussion och precisering av forskningsfråga 

På en verksamhetsnivå är det inte svårt att ur tidigare forskning styrka argument om e-

learning, men på ett användarplan blir forskningen otydligare då fördelarna ofta väger tyngre 

som beslutsfaktorer. Det är därför intressant att undersöka vilka faktorer som faktiskt spelar 

roll på ett användarplan. Vi uppmärksammar e-learning som verktyg utifrån kriteriet om an-

vändbarhet, vilket i kapitel två bryts ner till attributen ändamålsenlighet, effektivitet och till-

fredsställelse. Utifrån dessa kriterier om användbarhet undersöker vi om e-learning är an-

vändbart. Med detta resonemang har följande forskningsfråga formulerats, vilken kan betrak-

tas utifrån åtminstone två synsätt, dels ur ett individperspektiv dels ur ett organisationsper-

spektiv: 

Vilka faktorer upplevs av användarna som viktiga för att uppnå användbarhet med e-

learninglösning? 

1.3 Syfte 

Eftersom forskningen ger en otydlig bild av användbarheten av e-learning till den grad att 

verktyget skulle kunna vara kontraproduktiv (Helander-Burvall et al, 2006), är det som be-

slutsfattare svårt att förlita sig på den vid övervägandet om införande. Vårt forskningsbidrag 

avser därför utgöra ett underlag för framtida ställningstagande i stora organisationer där led-

ningsgruppen beslutar om att införa e-learning som verktyg för kompetensutveckling.  

Då vi är informatiker vill vi också brygga gapet mellan användbarhet och den verksamhets-

nytta som tidigare forskning påvisar kring e-learning för att vidare agera vägledande i en be-

slutsprocess, exempelvis för projektledare. Spänningen i forskningen innebär ett kunskapsgap 

som vi syftar till att minska genom att studera om e-learning är ett användbart verktyg eller 

inte. 
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1.4 Avgränsningar 

Forskningsbidraget avgränsas till att endast se till hur e-learning är användbart inom stora 

verksamheter, definierat i Sverige som över 250 anställda (Ekonomifakta, 2015). Vi ser att en 

ökad validitet efterlevs om vi avgränsar oss från mindre och medelstora företag eftersom e-

learning förekommer i större utsträckning på stora företag än inom små och medelstora (Do-

cebo, 2014). Därtill genomfördes i mars förra året en undersökning som visar att företag med 

färre än 50 användare generellt sett inte anses kunna hålla den budget som e-learning förutsät-

ter (Docebo, 2014). 

Vad gäller typer av e-learning, väljer vi först att avgränsa oss från att titta på synkron e-

learning eftersom denna typ av utbildning inte går att observera hos studieobjektet. E-

learningen kommer även antas vara internutvecklad, även om kontraster till motsatsen kan tas 

upp för analysens skull. Vi begränsar oss även till tvingande inlärningskällor; s.k. mandatory 

e-learning, då vi misstänker att dessa är enklare att hitta respondenter för just på grund av de-

ras tvingande natur. 

En distinktion görs även mellan pedagogiska aspekter och källor i informatik, där forsknings-

frågan fokuseras utifrån uppsatsskrivarnas huvudämne, det vill säga det senare perspektivet. 

Vi har valt att se e-learning från ett användarperspektiv, då vi upplever detta som mer intres-

sant att mäta för att uppfylla syftet med forskningsbidraget. Dock är vi medvetna om att det 

krävs en viss undersökning av motivationsfaktorer ur ett företagsperspektiv för att förstå var-

för e-learning nyttjas över huvud taget. 
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2 Teori 

I detta avsnitt redogör vi för den, i uppsatsen, gällande definitionen av e-learning tillsammans 

med de faktorer som ur ett verksamhetsperspektiv ses som tillräckliga för att nyttja e-learning 

som verktyg. Begreppet användbarhet definieras och det noteras varför det är viktigt att stu-

dera. Vi redogör för tidigare forskning om e-learning, samt den kring användbarhet, för att 

kartlägga vilka aspekter inom e-learning som assisterar i att uppnå användbarhet och därefter 

verksamhetsnytta. 

2.1 E-learning - ett brett koncept 

E-learning har på senare år blivit ett uppmärksammat ämne. Det finns däremot argument som 

visar att i princip vilken typ av kunskap som helst kan beskrivas som e-learning eftersom ut-

bildningar kan designas på en mängd olika sätt.  

De mest förekommande definitionerna av e-learning är breda och ställer oftast inte stora eller 

detaljerade krav; det behöver alltså inte vara mer komplicerat än att e-learning är undervisning 

förmedlad via elektronisk media (Anaraki, 2004). En mer detaljerad definition rymmer ofta en 

beskrivning av e-learning och dess kontext i förhållande till traditionellt klassrumslärande. 

Exempelvis kan e-learning beskrivas som en nätverksbaserad lösning som erbjuder bra skal-

barhet och konfigurationsmöjligheter, vilket gör det till ett bra alternativ, eller komplement till 

andra utbildningsalternativ (Zhang et al, 2003).  

Definitionen gjord av Clark & Mayer (2008) är en av de mer utförliga vi stött på inom områ-

det för e-learning. De beskriver verktyget som en instruktion levererad på dator i form av CD-

ROM, Internet eller intranät som därtill ska innehålla specifika attribut: 

• Innehållet ska vara relevant till läromålen 

• Använder exempel och övningsinstruktioner som metoder för inlärning  

• Använder media, såsom ord och illustrationer för att framställa innehållet och metoder  

• Kan vara lärarledd (synkron e-learning) eller designad för självstudier (asynkron e-

learning) 

• Bygger ny kunskap och färdigheter relaterad till individuella lärandemål eller ökad or-

ganisationsprestation. 

Denna definition bygger på ett antal frågor om vad, hur och varför. Det som definitionen av 

Clark & Mayer (2008) poängterar är att så länge utbildningen innehåller information och in-

struktioner/tekniker för lärande kan den klassas som e-learning, oavsett om inlärningen sker 

genom en dator, i ljudformat, i form av video eller utskrivna bilder. 
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Av ovanstående har vi i denna uppsats valt att tillämpa definitionen av Clark & Mayer (2008) 

eftersom den tillåter specifika attribut (se punktlista ovan) som är viktiga för att möjliggöra en 

mer nyanserad analys av e-learning och dess användningsområden inom en verksamhet samt 

på vilket sätt attributen påverkar användarnas grad av användbarhet. 

2.2 Olika varianter av e-learning 

Vi har sett att e-learning kan definieras på en mängd olika sätt, en anledning till detta är att det 

finns minst lika många varianter av e-learning som det finns definitioner. Det görs däremot en 

distinktion mellan så kallat asynkron- och synkron e-learning, där asynkron definieras som 

förinspelat material som den lärande kan nyttja precis när han vill utan press på specifik 

schemaläggning (Welsh et al, 2003). Synkron e-learning, vilket är ovanligare, kan snarare 

betraktas som live-lärande, vilket kräver att alla deltagare är närvarande samtidigt för att delta 

i en mer distansutbildningsorienterad variant. Det förekommer även kombinationer av meto-

derna, antingen på grund av lämplighet eller på grund av semantik, då begreppen stundtals 

flyter ihop (Elliott, 2002). 

Den mest grundläggande formen av asynkron e-learning är troligtvis att den lärande endast tar 

del av kursmaterial, exempelvis i form av en powerpoint-presentation som han instrueras att 

studera (Welsh et al, 2003). Mer avancerade varianter kan blanda in videor, quizes eller andra 

medium som tvingar användaren att vara mer aktiv och därefter, kanske, lära sig mer. Studier 

har visat att anställda successivt tenderar att föredra dessa mer avancerade varianter, då det är 

svårare att hålla sig motiverad med endast de enklare versionerna som exempelvis de power-

point-inspirerade (Welsh et al, 2003). Hrastinski (2008) skriver att asynkron e-learning ökar 

förmågan hos användare att bearbeta och ta till sig information. Dessutom antyder Anaraki 

(2004) att instruktioner och inlärning via multimedia både är lämpligt och effektivt då de lä-

rande upplever det som motiverande. 

Nivån behöver dock inte endast innefatta det medium som informationen är levererad via, 

utan kan också bestå i detaljer som hur en fråga besvaras, där man istället för att fylla i ett 

svar med fritext kan ha flervalsfrågor eller mer mobilanpassade drag and drop-interfaces, alla 

vilka syftar till att motivera den lärande mer. Gällande mätbarhet och spårning är e-learning 

ett tacksamt verktyg för företagsledningen. Då deltagares redovisning av kursen givetvis görs 

online i e-learning ger detta stöd för chefer att enkelt spåra aktiviteter i materialet och deltaga-

res resultat kan enkelt kontrolleras (Nisar 2004). E-learning är på detta sätt ett verktyg som 

stödjer mätbarhet.  

Synkront lärande består snarare i ett samtal med en instruktör eller med andra kursdeltagare, 

vilket får den typen av lärande att likna workshops. Uppgifter kan lösas med eller utan stöd, 

varpå feedback kan lämnas i realtid; ett förfarande vilket tvingar den lärande till att ständigt 

vara aktiv, vilket kan ses som antingen engagerande eller stressande, beroende på hur den 

lärande är som person (Welsh et al, 2003).  

Som tidigare preciserat i avgränsningen kommer vi att undersöka den asynkrona e-learningen, 

framförallt för att den är mer vanligt förekommande (Welsh et al, 2003). En kontrast med 

traditionellt klassrumslärande är däremot viktig för att ytterligare belysa fördelarna med e-

learning. Det är relevant att belysa denna jämförelse eftersom e-learning ännu inte har något 

annat än traditionellt klassrumslärande att kontrasteras till. 
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2.3 Traditionellt klassrumslärande - en vanlig jämförelse 

De olika varianterna som kan betecknas utgöra e-learning (asynkron- och synkron e-learning) 

leder oss in på diskussionen om distinktionen mellan online lärande och traditionellt lärande; 

en jämförelse som ofta lyfts fram i tidigare bedriven forskning. Denna distinktion är, för 

många, ett tydligare exempel på vad som egentligen menas med e-learning i praktiken och 

visar tydligare gränsen mellan de olika varianterna av lärande.  

En fråga som debatteras kontinuerligt inom empirin är om e-learning är ett effektivare utbild-

ningsverktyg än traditionell undervisning. En omfattande undersökning inom området för 

elektroniskt lärande genomfördes av Tallent-Runnels et al. (2006) och visar att jämförelsen 

mellan traditionell utbildning och e-learning fokuserar på fel egenskaper i fråga om använd-

barhet. I enighet med Clark & Mayer har fokus skiftat från det som är väsentligt i samman-

hanget, dvs. instruktionsmetoderna (Clark & Mayer, 2008; Tallent-Runnels et al. 2006). An-

norlunda uttryckt spelar det ingen roll om utbildningen sker i ett traditionellt klassrum eller i 

en elektronisk miljö för att nå ett effektivt lärande, om kvalitén på instruktionsmetoderna är 

dåligt utformade.  

Ett problem som däremot snabbt uppstår när traditionell lärarledd klassrumsundervisning till-

lämpas av en stor organisation med många anställda är dels att den har ett krav på att alla fy-

siskt måste närvara på arbetsplatsen, men också att ekonomichefen ofta kan dra rent översikt-

liga slutsatser om att det traditionella lärandet inte längre är ekonomiskt försvarbart relativt e-

learning (Hamid, 2001). Dock är begränsade kunskaper om respektive för- och nackdelar ett 

hinder för användning och utveckling av e-learning inom organisationer även om intresse för 

både synkron och asynkron e-learning finns (Hrastinski, 2008).  

Hittills finns det bara ett fåtal som hävdar att lärande i en online-miljö inte är lika bra som 

traditionell klassrumsundervisning (Gaebel et. al., 2014). E-learning är dock inte tänkt att er-

sätta det traditionella klassrummet, utan i första hand förstärka det genom att dra nytta av nya 

teknologier för att möjliggöra ett mer individanpassat lärande. 

Traditionellt klassrumslärande och den mer digitalt- och distansorienterade e-learningen 

måste inte vara diametrala alternativ. Tvärtom, finns det teorier om så kallat blended learning, 

vilket i sin enklaste form förespråkar en mix av ovanstående för att öka kunskapsinhämtning 

(Garrison & Kanuka, 2003). E-learning skulle exempelvis fortfarande kunna vara det ultimata 

när det gäller individuella övningar, där varje deltagare kan utföra dem när de vill, utan att 

vara beroende av övriga, medan traditionellt klassrumslärande kan vara att föredra under ex-

empelvis en introduktionsföreläsning, där det kan uppkomma frågor som faller utanför ett 

sådant scope som e-learning övningar (eller instruktioner) designats för. 

Att endast blanda läroformer ger dock inte begreppet rättvisa; Garrison & Kanuka (2003) me-

nar snarare att blended learning kräver en fundamental omstrukturering och ny konceptuell 

design av hur lärandet ska se ut, där internet som en plattform nyttjas maximalt, men endast 

till vad det klarar av. Det asynkrona lärandet duger trots allt, per definition, bara till de aktivi-

teter som saknar krav på samtidig närvaro, vilket begränsar potentialen, en potential som 

klassrumslärande skulle kunna täcka upp för om integrationen görs på ett korrekt sätt. 
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Trenden mot en kombination av lärandestilar har egentligen redan börjat. Ett flertal institut-

ioner har introducerat kombinationer då de ser brister med att tillämpa endast e-learning som 

plattform (Patrick, 2008). Dock noteras interaktion ses som den största källan för att hålla de 

lärande motiverade och e-learning uppmuntrar detta stundtals mer, om det erbjuds exempelvis 

diskussionsforum där frågor kan ställas och besvaras av antingen instruktörer eller handledare 

(Cook et al, 2004). En vanlig motarbetande kraft mot dels blended learning, men framförallt 

e-learning är universitets motsträvighet mot förändring (Garison & Kanuka, 2003), men e-

learning är egentligen precis lika applicerbart inom företagsvärlden, där förändring snarare 

tenderar att uppmuntras. 

Distinktionen mellan e-learning och traditionellt klassrumslärande har alltså visat sig vara en 

populär jämförelse vid utvärderingar av e-learning. Inte bara en distinktion, utan också förslag 

till kombinationer (blended learning) lyfts fram i tidigare forskning, vilket väcker frågor om 

huruvida e-learning inte i sig självt är tillräckligt slagkraftigt. 

2.4  Motivationsfaktorer och nytta - ett verksamhetsperspektiv 

Då trenden tydligt pekar på fördelarna med e-learning för en verksamhet är det viktigt att be-

lysa motivationsfaktorer till varför företag skulle välja att hoppa på trenden, och inte bara 

“köpa grisen i säcken” för att trenden för tillfället visar en positiv korrelation mellan e-

learning och verksamhetsnytta. 

Harun skriver i sin artikel (2002, s303) ”att välkomna e-learning i en organisation är inte bara 

en god idé utan en nödvändighet”. Utan att ifrågasätta påståendet eller efterfråga källan är det 

lätt att förstå att citatet förespråkar e-learning som medel för stora företag och organisationer 

att vinna både ekonomiskt och resursmässigt på att erbjuda medarbetarna e-

learningutbildningar i stället för traditionella klassrumsundervisningar. Vissa organisationer 

säger sig uppleva att e-learning bidrar till bättre prestation av personalen samt att kärnstrate-

gier till högre grad uppnås (DeRouin et al, 2005), dessutom ges även organisationer möjlighet 

att hantera den ökade mängd information som anställda måste lära sig och på så vis undvika 

informationsöverflöd (Welsh et al, 2003). Fördelaktiga omständigheter för utvecklandet av e-

learning är ett ökat användande av datorer, nätverk och teknik, vilket till viss del har lett till 

att undervisningssättet idag betraktas som ett erkänt verktyg (Anaraki, 2004). 

En, som tidigare konstaterats, drivkraft bakom e-learning är behovet för företag att hänga med 

i den ständigt föränderliga miljön de verkar inom. En annan trend som är viktig att belysa är 

den ökade betydelsen av informationsdelning inom näringslivet (Wild et al. 2002). Idag kan 

utbildningen, med hjälp av e-learning, tas utanför företagets väggar och utbilda även kunder, 

partners och leverantörer utöver företagets anställda. Detta är fördelaktigt då företaget i gen-

gäld kan generera ny kunskap från externa parter. Detta är intressant ur ett värdeskapande 

perspektiv eftersom kunskap som kategoriseras som användbar för ett företag kommer vara 

relevant oavsett vilken källa som står bakom den, dvs. vem som levererat kunskapen, i fråga 

om värde (Wild et al. 2002) 

Möjligheten till kostnadseffektivisering är även en tungt vägande anledning varför organisat-

ioner finner intresse i användning av e-learning. Enligt Hicks (2000), kan företagen spara upp 

till 70 procent av utbildningsbudgeten bara genom att införa e-learning som verktyg. Då all 

restid kan elimineras följer det omedelbart en kostnadsbesparing, ibland rapporterad på upp 
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till 40 % (Khirallah, 2000). Kostnadsbesparingar uppnås även genom andra uteblivna utgifter 

så som kursavgifter, material-, mat- och lägre lokalkostnader vilket klassrumsundervisning 

skulle medföra (Nisar 2004). Även utformning av kursen spelar in på kostnadsresultat. Ju mer 

välutformad en e-learning kurs är desto mer kostnadseffektiv tenderar den att vara (Welsh et 

al, 2003). Likaså gör stor geografisk spridning av deltagare och ett högt antal repetitioner e-

learning mindre kostsam (Welsh et al, 2003). 

Trots kostnadsbesparingar är vanligtvis initiala kostnader vid investering av datorer och mul-

timedia-utrustning förhållandevis höga (Nisar, 2004). Övriga kostnader som e-learning med-

för innefattas av exempelvis support och utformning, emellertid handlar dessa generellt sett 

om betydligt lägre belopp (Welsh et al, 2003). Samtidigt förs en diskussion om vad den eko-

nomiska satsningen på e-learning kostar företaget i längden i termer av förlorad kunskap som 

hade kunnat förmedlas vid ansikte mot ansikte utbildning. Även om e-learning har fördelar 

jämfört med traditionella utbildningar (Piccoli et al, 2001) finns det en kostsam felfrekvens 

som är hög vid e-leraningimplementationer som förtjänar uppmärksamhet från ledning och 

systemkonstruktörer menar Arbaugh och Duray (2002). 

Vidareutbildning betraktas inte längre av företag som en extravagans efter ett bra år med 

vinst, utan snarare som en nödvändighet för att hålla jämna steg med konkurrenterna. Wild et 

al. (2002) uppmärksammar en trend i att företag oroar sig mindre för att utbildad personal 

lämnar företaget snarare än att inte utbilda personal och låta dem stanna, vilket gör att före-

tagsutbildning är den mest lovande marknaden för e-learning. Innebörden av e-learning för 

verksamheter är därför både omfattande men framförallt avgörande för en verksamhets över-

levnad.  

Vinstdrivande företag är alla intresserade av att öka sin försäljningsvolym både internt och 

externt vilket i modern tid är möjligt främst tack vare Internets snabba hastighet (Bonk et al, 

2006). Den snabba hastigheten gör det möjligt att införa nya produkter, tjänster och funktioner 

som i sin tur ställer höga krav på att de anställda måste lära och befästa stora mängder ny in-

formation i samma snabba takt. Mycket av denna nya typ av information kräver up-to-date 

kunskap om nya produkter (och deras ständigt föränderliga funktioner), kunder och leverantö-

rer. Den organisatoriska överlevnaden är därmed beroende av de tjänster som kunderna er-

bjuds. Att utbilda anställda på ett effektivt och ändamålsenligt sätt blir därför avgörande för 

kunskapshantering i ett företag (Wild et al., 2002). Sett ur ett verksamhetsperspektiv kan e-

learning som sker online vara en logisk lösning på detta behov. 

Wild et al. (2002) argumenterar vidare att en korrekt utvecklad e-learning skapar en växande 

kunskapsbank, där både företagets explicita kunskap samt den värdefulla tysta kunskapen kan 

göras tillgänglig och utgöra en kontinuerlig resurs för vidareutbildning. De anställda ges möj-

ligheten att informeras om precis vad de behöver veta vid en viss tidpunkt, samt på ett sätt 

som kan individanpassas för full effekt. Wild et al.(2002) liknar effekten av e-learning med 

motsvarigheten för lagerhanteringsmetoden just-in-time, som innebär att e-learning tillåter 

deltagarna till just-in-time learning vilket förkortar leveranscykeln samt ger en möjlighet för 

företaget att kunna lagra kunskapen för framtida bruk. Eftersom undervisningsformen inte är 

begränsad till någon instruktör eller lokal kan fler personer undervisas på mindre tid (Welsh et 

al, 2003). Deltagares redovisning av kursen görs även den givetvis online vilket ger stöd för 

chefer att enkelt spåra aktiviteter i materialet och deltagares resultat kan enkelt kontrolleras 

(Nisar 2004). 
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Det råder inget tvivel om att e-learning sett ur ett verksamhetsperspektiv har många potenti-

ella fördelar för verksamheten. Den största utmaningen för moderna företag är snarare nä-

ringslivets snabba förändringstakt och korta produktcykler. Det går heller inte att blunda för 

de ekonomiska fördelarna med att inte behöva transportera anställda till dyra seminarier där 

kostsam arbetstid går förlorad. Verksamhetsnyttan väger ofta tungt vid ett implementationsbe-

slut, men detta ledningsperspektiv ger inte en fullständig bild, då e-learningen kan användas 

suboptimalt och således erbjuda en sämre användbarhet än önskat, något som ledningen sällan 

har god insyn i (Scott & Vessey, 2000). Innan en studie bland användare utförs bör dock “an-

vändbarhet” definieras som begrepp, då det stundtals kan upplevas som en komplex term (Ni-

elsen, 1993). Innan vi diskuterar detta vidare är det nödvändigt att vi definierar användbarhet 

och dess koppling till system. 

2.5 Användbarhet i system 

Forskning har visat att den många gånger pekar på fördelar som är direkt kopplade till en 

ökad verksamhetsnytta vid införandet av e-learning, utan att belysa faktorer som rör själva 

användningen. Dessa faktorer kan vara avgörande för underlaget till beslutsfattare om e-

learning bör införskaffas eller inte, därför är det viktigt att illustrera först vad begreppet “an-

vändbarhet” betyder, för att sedan se hur denna term fungerar som en förutsättning för nytt-

jande av e-learning.  

Begreppet användbarhet härleds från termen “användarvänlighet” och kan tolkas som ett kva-

litetsattribut som har en rad olika definitioner. Det har sedan länge riktats stark kritik mot att 

begreppet ”användarvänlighet” har gett upphov till vaga och subjektiva tolkningar (Nielsen, 

1993). I ett försök till att förtydliga innebörden och eliminera diverse utrymme för tolkningar 

kan begreppet användbarhet istället användas, vilket kommer göras i resten av uppsatsen. 

En definition som görs av Ottersten och Berndtsson (2002) är att användbarhet ses som en 

kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. På det sättet har en produkt hög användbarhet om 

den uppfyller målgruppens syfte med användningsområdet vilket kan skildras i användning 

över en tidsperiod. För att skapa en användbar produkt behöver man utforma produkten med 

hänsyn till: 

● De mänskliga aspekterna. 

● Det sammanhang där produkten ska användas. 

● Den nytta som produkten förväntas ge. 

(Ottersten och Berndtsson, 2002).  

En mer välkänd och central definition ges av the International Standards Organization (ISO). 

Den förklarar hur identifiering av den information som är nödvändig att ta hänsyn till vid spe-

cifikation eller utvärdering av användbarhet går till: 

"Den grad i vilka specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål 

på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet samman-

hang." (ISO 9241-11, 1998).” 
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Denna definition talar således om ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse som kri-

terier för att uppnå användbarhet. En mer utförlig beskrivning förklarar kriterierna som: 

● Ändamålsenlighet: Hur väl en användare uppnår sina mål genom att använda tekni-

ken? 

● Effektivitet: Vilka resurser som används för måluppfyllelse? 

● Tillfredsställelse: Hur upplever användaren användningen av systemet? 

(Wixon and Wilson, 1997) 

Den mer utförliga definitionen innebär att en användbar teknik behöver ta hänsyn till egen-

skaper som bärs av användarna, olika typer av sammanhang och nyttan som produkten för-

väntas ge. Användbarhet är alltså inte något som man objektivt kan observera eller någon in-

neboende egenskap som tekniken håller, utan snarare något som uppstår i verktygets använd-

ning (Wixon and Wilson, 1997). Då vi talar om användbarhet utgår vi från ISO definitionen 

och tolkar den i enlighet med Wixon and Wilson eftersom den tillåter en subjektiv tolkning av 

det verktyg som används, vilket är en förutsättning för vår undersökningsmodell. 

2.6 Vikten av användbarhet - en förutsättning för nyttjande av e-
learning 

Från kapitel 2.5 exponerades att användbarhet i fortsättningen handlar om ändamålsenlighet, 

effektivitet och tillfredsställelse som kriterier för att uppnå användbarhet. Eftersom e-learning 

kan definieras på en mängd olika sätt, utformas på en mängd olika sätt samt användas på fler-

talet sätt kan det ibland kännas förvirrande varför vi vill förtydliga användbarhetsbegreppet 

och dess vikt. 

Användbarhet är ett vanligt förekommande kvalitetsattribut i samband med e-learning, vissa 

hävdar även att användbarhet är en grundläggande parameter för utvärdering av e-

learningtekniken (Zaharias, 2009). Därtill är användbarhet för programvara en grundläggande 

faktor för produktivitet och tillfredsställelse för användare (Abran et al, 2003). Eftersom e-

learning kan använda en spridd variation av tekniker för att uppnå samma resultat kan dock 

problem uppstå. En produkt kan vara både enkel och behaglig att hantera, samt arbeta effek-

tivt eller ändamålsenligt, men ändå inte skapa något användaren har nytta eller intresse av. I 

slutändan handlar det om att god användbarhet ökar chanserna för en lyckad läroupplevelse. 

Innan ett e-learningsystem kan anses vara användbart kan användarupplevelser studeras och 

analyseras för att ge en indikation på vad som är den optimala lösningen på pedagogiska be-

hov för såväl lärare som studenter. Norman (1993) hävdar däremot att frågan om användbar-

het inte är viktigare än systemets lärbarhet. Ardito et al (2006) håller till viss del med Norm-

an, men uttrycker det hellre som att e-learning och dess lärbarhet är ett mått på dess använd-

barhet samtidigt som han ser ett hinder i hur lärbarhet i praktiken ska kunna mätas. Huruvida 

e-learning bidrar till att användaren lär sig något, eller fungerar som ett stöd för problemlös-

ning är i praktiken svårt att fastställa. För att kunna tala om e-learning i termer av användbar-

het är det mer relevant att se till vilka konkreta kognitiva mål som en e-learning syftar till att 

uppnå (Nielsen 2002). 
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2.7 Sammanfattning 

Kapitel två har inledningsvis definierat begreppet e-learning samt belyst olika typer av e-

learning som betraktas i forskningen. När relaterad forskning talar om e-learning poängteras 

ofta att verktyget bygger på specifika attribut där fokus läggs på tydliga instruktioner för lä-

rande som en förutsättning för att få ett fungerande e-learningverktyg. Det betyder att e-

learning i högsta grad är ett dynamiskt begrepp vilket fortsättningsvis har exemplifierats ge-

nom så kallat asynkron- och synkron e-learning. Dynamiken uppstår framförallt då en uppgift 

kan lösas med eller utan lärarstöd som förutsätter den lärande till att ständigt vara aktiv vilket 

kan ses som antingen engagerande eller i värsta fall stressande beroende på vilken den lärande 

är som person. På liknande sätt kontrasteras ofta e-learning med traditionellt klassrumslä-

rande, även om parallellen snarare görs i brist på annat än faktiskt kompabilitet. 

Vidare har poängterats att e-learning är ett viktigt verktyg för vinstdrivande företag. Tidigare 

bedriven forskning visar dock en spänning i upplevd användbarhet av verktyget. Då vissa 

hävdar att e-learning och dess framfart är en växande trend som verksamheter bör omfatta för 

att nå konkurrenskraft, menar andra att e-learning inte ersätter traditionell undervisning utan 

istället erbjuder ett komplement för att uppnå livslångt lärande. 

Användbarhet som begrepp har även definierats till ett samspel mellan ändamålsenlighet, ef-

fektivitet och tillfredställelse, vilka tillsammans utgör ett fundament för den slutgiltiga nytta 

och nöje en teknik bidrar med. Användbarheten, specifikt för användarna, är central för att 

utvärdera e-learning, eftersom ett system som saknar detta sällan används fullt ut. 

2.8 Key takeaways för vidare läsning 

Resultatet av kapitel två presenteras nedan i form av viktiga nyckelfaktorer att ta med för vi-

dare läsning 

● E-learning bygger på specifika attribut med fokus på tydliga instruktioner för lärande.  

● En jämförelse mellan traditionellt lärande och e-learning är en vanlig distinktion. 

● Användbarhet definieras som ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse. 

● Tidigare bedriven forskning visar en spänning mellan upplevd användbarhet av e-

learning, vilket gör det svårt för beslutsfattare att förlita sig på, vilket gör ämnet intres-

sant för oss att undersöka. 
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3 Etablering av ramverk - En studie i använd-
barhet 

Vi har i kapitel två sett att e-learning är ett dynamiskt begrepp där en analys av användbarhet-

en är ett sett att utreda denna dynamik, och i förlängningen också verktygets upplevda kvali-

tet. I detta kapitel tittar vi därför närmare på olika motiv till varför e-learning kan användas 

för internutbildning. Syftet är att presentera, och underbygga, vår undersökningsmodell (se 

kapitel 3.4) som kartlägger faktorer för användbarhet och dess bakomliggande motiv. 

3.1 Faktorer för att uppnå användbarhet 

Vi har i tidigare kapitel belyst att fokus ligger på de tre användbarhetsattributen; ändamålsen-

lighet, effektivitet och tillfredsställelse. Nedan kommer en genomgång av dessa tre valda fak-

torerna för att uppnå användbarhet att kartläggas med utgångspunkt i redan bedriven forsk-

ning som centraliserats kring argument som talar antingen för eller emot införandet av e-

learning som kunskapsverktyg för vidareutbildning inom verksamheter. Vår undersöknings-

modell är anpassad till faktorer för att uppnå användbarhet genom enbart e-learning som lä-

randeplattform. 

3.1.1 Ändamålsenlighet 

Det första av de tre attributen vi belyser från ISO-definitionen om användbarhet är ändamåls-

enlighet. När ändamålsenlighet för e-learning som verktyg diskuteras på en användarnivå bör 

det påpekas att syftet med inlärningen kan ligga till grund för organisatorisk nytta likväl som 

nytta för den enskilda arbetaren.  

När det gäller e-learning i relation till ämnesinnehåll återfinns ett spektra av resonemang. För 

att skapa ett pedagogiskt e-learningverktyg ställs höga krav på medlets pedagogiska aspekter 

då det krävs god pedagogisk förankring och anpassning gentemot typen av information i ut-

bildningsmaterialet (Clark & Mayer, 2008). Emellertid finns det argument som betonar att 

användning av e-learning leder till att lärandet sker mer effektivt (Hall, 2000) vilket sägs öka 

förmågan för användare att bearbeta och ta till sig information (Hrastinski, 2008). Samtidigt 

poängterar andra att detta inte alltid är fallet, utan anser snarare att e-learning ställer krav på 

exempelvis ökad förberedelsetid för instruktören som inte alltid efterlevs (Zhang et al 2004). 

Media och teknik påstås ha stor effekt när de kombineras, och eventuellt ännu större effekt 

tillsammans med ett mänskligt inslag (Hall & LeCavalier, 2000). Vad som ingår i utbildning-

en och hur den presenteras har därför stor påverkan på ändamålsenligheten.  

I kontrast till de förespråkade teorierna om e-learning som har lyfts fram menar granskare att 

e-learning och dess ensamma kontext aldrig kan ersätta den som sker ansikte mot ansikte. 

Dels hävdas att (Dafgård i Nyberg & Strandvall, 2000) avsaknaden av den social kontakt ut-

gör ett hot mot e-learning eftersom det kan vara svårt att nå fram med entydig information på 
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distans då människor tolkar saker olika eller läser slarvigt. E-learning kan däremot underlätta 

en idérik miljö då de lärande undervisas i en miljö med mindre sociala barriärer. Då sociala 

hämningar minskas kan frågeställningar, åsikter och synpunkter främjas (Hiltz et al 1997) 

vilket kan bidra till en högre grad av kollaborativt lärande då användarna gemensamt kan ge-

nerera idéer (Zhang et al, 2003). En annan aspekt, som dock kan vara svår att tyda i omfång, 

är hur mycket e-learning kan hämma ändamålsenligheten i termer om kostnad av förlorad 

kunskap, vilken hade kunnat synliggöras i traditionella undervisningsformer men uteblir som 

en indirekt effekt av utebliven ansikte-mot-ansikte utbildning (Piccoli et al, 2001). 

 

Även möjligheten till individualisering betonas då multimediaprodukter sägs kunna stödja 

lärande för personer med olika lärandestilar (Crosby & Iding, 1997). I kontrast till detta pre-

senteras argument som visar att e-learning ställer höga krav på studentens motivation och di-

sciplin, men som inte alltid uppnås (Dafgård i Nyberg & Strandvall, 2000). Brist på självdi-

sciplin påstås leda till ett större antal avhopp än i traditionella program (Zhang et al, 2004), 

och speciellt i de fall där en e-learningkurs uppfattas som frivillig (Welsh et al, 2003).  

 

Sammanfattningsvis kan man ur tidigare implementationer utläsa ett tydligt samband mellan 

pedagogik och en mer påtaglig kunskapsinhämtning, någonting som bör upprätthållas för att 

uppnå en hög nivå av kunskap som på lång sikt kan främja vidareutbildning. Individuali-

seringen skildras även som fördelaktigt då alla lär sig olika och de i traditionell klassrumsin-

lärning oftast finns individer som hamnar efter i utbildningsprogrammet (Davidsson et al, 

2010). Ytterligare en aspekt var att sociala hämningar som lätt kan uppstå i ett klassrum då 

man vill ställa en fråga uteblir. Ur detta följer däremot en direkt avsaknad av social interakt-

ion och en potentiell brist till motivation för utbildningen, vilket resulterar i ett förhållandevis 

stort krav på självdisciplin. För att e-learning ska fungera som ett användbart verktyg med 

hänsyn till ändamålsenlighet, identifierar vi således följande framgångsfaktorer: 

Faktor Motiv 

Pedagogik Vidhållande av hög utbildningsnivå 

Social interaktion Kompensation för distansfaktorn 

Individanpassning Anpassning till varje deltagares lärandestil 

Tabell 1: Användbarhetsfaktorer i e-learning för ändamålsenlighet 

3.1.2 Effektivitet 

Den andra faktorn från ISO-definitionen presenteras i detta kapitel. E-learning från ett effekti-

vitetsperspektiv behandlar till vilken grad verktyget möter resurs- och tidsreduceringar. För 

att uppnå effektivitet, utifrån ett användarperspektiv, bör e-learning göra det möjligt att dra 

ner på resurser genom anpassningsbart och effektivt utbildningsmaterial, varaktighet av utfö-

rande samt enkel kontroll och uppföljning av resultat (Stefani et al, 2006). Reducering av tid 

för en anställd i samband med e-learning bestäms av huruvida tidsbesparingar kan uppnås 

genom verktygets flexibilitet samt hur enkelt genomförandet är beträffande framförallt de-
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signaspekten (Stefani et al, 2006). När det gäller e-learning som utbildningsverktyg kommer 

även användarens prestation in som en effektivitetsfaktor (Castillo-Merino & Serradell-

López, 2013).  

Internetbaserade kurser bär med sig fördelar som exempelvis handlar om att den lärande själv 

kan bestämma plats för sina studier, vilket bidrar med bekvämlighet, samt att personer som 

annars skulle ha problem att fysiskt närvara vid en klassrumsundervisning nu har möjlighet att 

delta. Asynkron e-learning är ofta kopplad till hög grad av flexibelt lärande då studenter och 

instruktörer inte behöver vara uppkopplade samtidigt, vilket gör att den lärande själv kan på-

verka sin studietakt (Anaraki, 2004). Undervisningsmetoden lockar personer som finner en 

flexibel kurs som kan kombineras med andra åtaganden mest lämplig (Hrastinski, 2008). 

Denna typ av argument svarar mot antagandet att användningen av e-learning, framförallt den 

distanserade utbildningen för anställda, sparar både tid och resekostnader vilket har förändrat 

den yngre generationens sätt att lära sig saker (Clark & Mayer, 2008, Zhang et al 2003). En 

indirekt effekt av att inte behöva resa är naturligtvis att det sparas tid, men även att e-learning 

når personal som vanligtvis inte hade haft möjlighet att ta sig till ett klassrum på grund av 

geografiska eller personliga skäl (Wulf, 1996). 

Faktum är att med e-learning möjliggörs en obegränsad tillgång till elektroniska läromedel, 

ofta enkla att uppdatera. Utbildningen finns tillgänglig när den behövs alla timmar om dygnet 

och åtkomstbart både för deltagare och arbetsgivare (Nisar 2004). Denna tillgänglighet ger 

även möjlighet att gå tillbaka och studera tidigare material vid behov (Zang et al, 2004). Då 

åtkomsten är konstant, skapas även ett mindre krav på brådskande svar, samt att handledare 

och lärare för kursen kan nyttjas på ett mer effektivt sätt. Som en ytterligare bonus, byggs det 

successivt upp en bank med frågor och svar för kommande kursomgångar, vilka också kan 

användas för att styra eller förbättra krusen (Hiltz et al, 1997).  

I och med individualisering finns inte längre någon konkurrens med övriga studenter, utan 

den lärande kan istället fortskrida i sin egen takt (Zhang et al, 2003). Medan det kan argumen-

teras för att konkurrensen främjar produktiviteten, har forskning snarare visat motsatsen och 

pekar på att e-learning faktiskt leder till ett mer aktivt deltagande från den lärande (Cameron, 

1998). Vissa användare tenderar däremot att se detta som ett incitament för att delta då de 

känner en större influens än i traditionellt klassrumslärande där förmågan till påverkande 

stundtals kan vara restriktiv (Hiltz et al, 1997).  

Sammanfattningsvis tycks effektivitet, eller vilka resurser som används av individen för att 

uppnå målen, handla mycket om flexibilitet; både geografisk och tidsmässig, men även (som 

nämnt under ändamålsenligheten) förmågan att själv kunna lägga upp sina studier. Det sägs 

också finnas en latent vilja bland studenter att influera den undervisning de går igenom, vilket 

e-learning kan erbjuda en bättre plattform för att kanalisera. Till sist ses den minskade kon-

kurrensen som ofta inträffar som främjande för produktiviteten snarare än hämnade, vilket 

kan förmedla en trivsam studiemiljö som krävs för att kunskap ska kunna inhämtas. 
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Faktor Motiv 

Geografisk & tidsmässig flexibilitet Minskat krav på samlad, tidspressad närvaro 

Individualisering av studietakt Främjande av en trivsam och självstyrd studie-

miljö 

Minskad konkurrens Incitament för deltagande 

Tabell 2: Användbarhetsfaktorer i e-learning för effektivitet 

3.1.3 Tillfredsställelse 

Den sista faktorn tillfredsställelse kartläggs nedan. Tillfredsställelse handlar mycket om moti-

vation, d.v.s. vad som driver användaren att genomföra utbildningen och den kan kategorise-

ras som en inre, den yttre och den obefintliga motivationen. Den inre motivationen handlar 

om användarens subjektiva attityd till systemet, medan den yttre motivationen centraliseras 

kring externa påverkningsfaktorer exempelvis att e-learningen är ett obligatoriskt moment 

som alla inom verksamheten måste genomgå för att få behålla jobbet (Davidsson, 2010). Det 

är framför allt den inre motivationen som vi vill studera närmare, när det gäller verksamhets-

anställda och deras tillfredsställelse  

Vuxna personer anses generellt sett ha en positiv attityd till teknologibaserade kurser vilket är 

en underlättande förutsättning för att e-learning ska kunna användas framgångsrikt (Welsh et 

al, 2003). Dock kan e-learning upplevas som kall och opersonlig jämfört med traditionella 

utbildningar (Nisar, 2004). Dessutom, trots att mycket litteratur sympatiserar inlärningssättet, 

finns det studier som visar på problem som förvirring, frustration och minskat intresse för 

instuderingsämnet (Anaraki, 2004 Hara & Kling, 2000). Om teknologin inte fungerar bra, det 

vill säga havererar oväntat eller på andra sätt orsakar tekniska problem under förfarandets 

gång, finns risk att e-learning upplevs negativt (Welsh et al, 2003). 

I de fall där textbaserade undervisningsmaterial utgör en stor del av undervisningen i e-

learningen kan deltagare å andra sidan bli oengagerade eftersom de oftast är ovilliga att läsa 

större mängder text på en skärm (Anaraki, 2004) och DeRouin hävdar att vissa studier visat 

att de lärande upplever en minskad tillfredsställelse vid användandet av ett stort antal och 

avancerade multimediatekniker (DeRouin et al, 2005). Ett väl designat gränssnitt är således 

kritiskt för att tekniken ska motivera användaren att inte avbryta lärandet (Anaraki, 2004 & 

Hara & Kling, 2000). 

Ryan et al (2006) bedriver forskning kring bland annat motivationsfaktorer för videospel och 

beskriver att en spelare vars behov om självbestämmanderätt upplevs, d.v.s. där denne själv 

får välja vägen fram till slutet, kommer uppleva en ökad känsla av tillfredsställelse. Vikten av 

att hitta sin egen lösning för att uppnå tillfredsställelse ses som avgörande för tillfredsställel-

sen, alltså inte belöningen i sig. Vidare hävdar de i studien att designen av lärandeplattformar 

bör överväga dessa bitar för att stimulera lärandeprocessen. Liknande typ av resonemang åter-

finns i Prensky (2001) och Zhang et al (2003) forskning som båda visar att den lärandes moti-

vation ökar när innehåll struktureras i exempelvis grafiska miljöer samt att videobaserad in-

lärning anses som mycket tilltalande för kursdeltagare. En mer detaljerad jämförelse mellan 

video och text visar att video har en betydande fördel i och med att informationsdelningen kan 
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tas många olika former. Genom att ge användarna möjlighet att ta till sig information både 

verbalt och visuellt kan multimedia bidra till mer realistiska scener av undervisningsmaterialet 

vilket sägs gynna ändamålsenligheten (Anaraki, 2004 & Wetsel et al, 1994). Innovativt an-

vändande av internet och hypermedia kan alltså hjälpa utvecklare att skapa ändamålsenliga 

alternativ för e-learning (Anaraki, 2004). Utformningen på e-learning är viktig för tillfreds-

ställelsen, samt att en dålig design hindrar studentens lärande (Unal & Unal 2011) 

Sammanfattningsvis är tillfredsställelse alltså nödvändigt för att användare ska få en positiv 

känsla från sina erfarenheter av e-learning. Ett viktigt inslag i e-learning är att användarna ska 

känna att den mängd arbete som krävs för kursen också var lämpligt, det vill säga att det fanns 

en intern samstämmighet mellan mål, innehåll och redovisning av resultat (Keller et al, 2010).  

 

Faktor Motiv 

Bemötande Motverkning av negativ upplevelse 

Fungerande teknik Minskande av frustration 

Motiverande design Minskande av frustration 

Tabell 3: Användbarhetsfaktorer i e-learning för tillfredsställelse 

3.2 Undersökningsmodell 

De ovan presenterade faktorerna (ändamålsenlighet 3.1.2 , effektivitet 3.1.3 och tillfredsstäl-

lelse 3.1.4) samt dess motiv ligger till grund för vår undersökningsmodell som presenteras 

nedan på sid. 21 (se tabell 4).  

Då vårt mål är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att uppnå användbarhet med e-

learning, och inte hur användbart e-learning i dagsläget är, är en mycket central distinktion att 

undersöka begreppet utifrån attributen definierade av Wixon & Wilson (1997).  

Dessa attribut utgör således grunden till vår undersökningsmodell. Utifrån angivna beskriv-

ningar har betydande faktorer med e-learning matchats till mest lämpliga attribut, oberoende 

om de pekas ut som för eller nackdelar i litteraturen. Tidigare forskning i lyckade respektive 

misslyckade nyttjanden av e-learning har indikerat ett antal kritiska faktorer, vilka vi sorterat 

under de kategorier som dels är stipulerade av ISO-definitionen (1998) . En sammanställning 

av denna kategorisering återfinns i tabellen nedan: 
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Tabell 4: Sammanställning av framgångsfaktorer 

I tabell 4 visas kopplingen för vår undersökningsmodell mellan tidigare beskriven ISO-

standard för användbarbarhet och de faktorerna för användbarhet i e-learning definierade ur 

litteraturgenomgången i 3.3. Tabellen läses från vänster där användbarhet, vilken visas i den 

första lodräta kolumnen, utläses som den grundläggande faktorn vilka resterande kolumner 

därefter härleds från. Vidare delas användbarhetkategorin upp i tre underkategorier och be-

nämns logiskt som ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse helt i linje med ISO-

standardens definition. I tabellens följande två vågräta kolumner specificeras först kolumnen 

faktor och därefter kolumnen motiv. Denna kategorisering ska förstås som att varje faktor har 

ett bakomliggande motiv som i sin tur senare kommer ligga till grund för våra enkätfrågor. 

Annorlunda uttryckt vill vi genomföra en användarstudie enbart om det bakomliggande moti-

vet till den kritiska faktorn kan specificeras. Risken är annars att vi frågar om något som inte 

tydligt kan kopplas till rätt kategori för vald definition, vilket mest troligt skulle ge ett missvi-

sande resultat av vår analys av användbarheten.  

Genom att däremot undersöka hur användaren värderar de individuella faktorerna, och således 

lägga stor vikt på den upplevda användbarheten, menar vi att konsensus kring upplevda prio-

riteringar kan skönjas trots allt. Dessa prioriteringar innefattande sålunda de egentliga faktorer 

ett företag bör fokusera, bortsett från befintlig teori inom området, då de ämnar införa en e-

learninglösning för vidareutbildning. 
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3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi i detta kapitel sett närmare på olika motiv till varför e-learning kan 

vara användbart för internutbildningar inom verksamheter. Ändamålsenlighet tycks handla 

om huruvida tekniken kan anpassas till individen medan effektivitetsattributet i detta fall 

handlar mycket mer om flexibilitet; både geografisk och tidsmässig. Till sist behandlar till-

fredsställelsefaktorn mestadels användarens subjektiva attityd till e-learningens layout samt 

utbildningsmaterialets bemötande. För att undersöka attributen närmre har en undersöknings-

modell framtagits vilken utgår från begreppet användbarhet och vidare fokuserar på dessa 

nyckelfaktorer och dess bakomliggande motiv som till sist resulterar i faktiska enkätfrågor. 

Vår undersökningsmodell är central för vidare läsning och bör tolkas i enlighet med kapitel 

3.4.  

3.4 Key takeaways för vidare läsning 

Resultatet av kapitel tre presenteras nedan i form av viktiga nyckelfaktorer att ta med till kapi-

tel 4. 

● Framgångsfaktorer kan undersökas för att mäta användbarheten i ett företag. 

● Forskningen är oense gällande motiv till användningen av e-learning. 

● Ekonomiska aspekter ställs ofta mot pedagogiska aspekter, då vissa hävdar att e-

learning är en nödvändighet för ekonomisk överlevnad hävdar kritiker att kunskap går 

förlorad i det långa loppet. 

● Ändamålsenlighet; teknik bör anpassas till individuella lärandemål. 

● Effektivitet; geografisk och tidsmässig flexibilitet kan ses som en nödvändighet för att 

främja det livslånga lärandet. 

● Tillfredsställelse; grundar sig i subjektiva tolkningar där en motiverande layout kan in-

spirera till högre grad av användbarhet. 
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4 Metod 

Vår undersökningsmodell har tidigare presenterats i kapitel 3.4 och ligger till grund för vår 

undersökningsmetod för studien. I det kommande kapitlet redovisas hur studien utförts, samt 

varför. 

4.1 En kvantitativ studie 

Jacobsen (2002) och Denscombe (2000) listar huvudsakligen två typer av studier som kan 

göras: en kvalitativ studie, vilken samlar in detaljerad data från ett mindre antal personer, eller 

en kvantitativ studie vilket gör motsatsen. För vissa typer av studier då dessa inte räcker till, 

menar Jacobsen att metoderna kan blandas för ett bättre resultat (2002).  

För vår studie har vi valt att tillämpa en kvantitativ studie, specifikt i form av en enkät. Ett 

argument för oss att välja en kvantitativ studie var för att kunna nå en större målgrupp av an-

vändare och således få en mer heltäckande bild av användbarheten. Eftersom vi vill undersöka 

om e-learning är ett användbart verktyg eller inte behöver vi fråga de som är de faktiska an-

vändarna e-learning, inte utvecklarna eller beslutsfattarna då de anses ha en större insikt i hur 

e-learning implementeras, snarare än dess användbarhet. 

Valet av en kvantitativ undersökningsmetod inkluderar ofta någon form av enkät, vanligtvis 

pappers- eller webbaserad. Vi har valt att utveckla en webbaserad enkät för att lättare kunna 

presentera resultatet med minskad risk för manuellt slarv eller förlust av enkäter. Att utforma 

en enkät såg vi som något naturligt eftersom den går i linje med vår framtagna undersök-

ningsmodell. Ytterligare argument är att samtliga respondenter får samma frågor och svarsal-

ternativ, vilket gör det möjligt att dra generella slutsatser utifrån resultaten med stöd av kvan-

titeten i studien. Eftersom vi vill belysa hur pass betydande användningen av e-learningen är 

för stora verksamheter är en enkät särskilt lämplig eftersom vi inte efterfrågar en djupare kun-

skap om e-learning, utan helst tittar på en envägskommunikation där den som håller i inter-

vjun inte kan påverka resultatet med sin närvaro. Enkäten har dessutom fördelen att kunna 

ställa vissa av frågorna utanför en kontext för att undvika att en fråga påverkar nästa, vilket 

potentiellt hade kunnat skadad resultatet. Kritik mot valt tillvägagångssätt presenteras i kapitel 

4.6. 

4.2 Utformning av enkät 

Utformning av en enkät kan genomföras på många skilda sätt, utan att säga att det finns en 

konflikt mellan dem. Vi har valt att utforma en undersökningsmodell som tydligt strukturerar 

enkäten utifrån teman om effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse. Det ska noteras 

att bara för att tidigare forskning illustrerar samband mellan förekomster och framgångsfak-
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torer, är det inte säkert att dessa noteras av samtliga användare. Trots att vi haft en modell att 

luta oss mot, har därför en utmaning varit att ställa frågorna på rätt sätt, både sett utifrån de 

som konstruerat frågorna men även utifrån respondenterna. Förhoppningen är att responden-

terna ska tolka frågorna på det sätt som är avsett. Detsamma gäller för svarsalternativen som 

ska syfta till att eliminera all tvivel om vad respektive alternativ står för.  

Ett test av enkätens utformning har genomförts hos en testgrupp på tre personer med syfte att 

förebygga eventuella syftningsfel innan enkäten skickades ut. Efter genomfört test har svars-

alternativet “övrigt” lagts till i fråga 3 och 4. I fråga 4 har respondenterna även möjlighet att 

specificera vad det rörde sig om eftersom vi omöjligt hade kunnat fånga in detta perspektiv 

med hjälp av ett fast svarsalternativ. En distinktion görs mellan enkätens inledande del, bestå-

ende av bakgrundsfrågor, och resterande frågor. Denna distinktion beskrivs i detalj nedan.  

4.2.1  Enkätens inledande del - Bakgrundsfrågor 

För att stadga en tillförlitlig bedömning av enkätsvar gällande studiens definierade undersök-

ningsmodell har vi valt att starta frågeformuläret med bakgrundsfrågor. De fastställda bak-

grundsfrågorna är utformade för att ge en bild av enkätsvararens uppskattade erfarenheter av 

utbildningsverktyget. 

1. Hur många år har du varit anställd på företaget? 

Fråga 1 kategoriseras som en populationsfråga eftersom tid för hur länge svarspersonen arbe-

tat på företaget bidrar med en uppfattning om hur lång dennes erfarenhet med företagets e-

learning utbildningar är. 

2. Hur ofta förekommer internutbildningar med e-learning? 

Fråga 2 tar reda på hur ofta en anställd deltar i internutbildningar med e-learning vilket är 

viktigt för att undersöka om respondenten kvalificerar för att svara på vår enkät, d.v.s. om den 

ryms inom vår målgrupp för undersökningen. Frågan utgår från sambandet om att en anställd 

som deltar relativt ofta i e-learning har större nytta av att verktyget är användbart, medan de 

som deltar sällan eller inte alls inte har lika starka åsikter om användningen eftersom de inte 

har någon egen erfarenhet att relatera till. 

3. Vilka verktyg/tekniker förekommer under era e-learningtillfällen? 

Fråga 3 är en kontrollfråga som föranleder att e-learning kan ta form genom olika tekniker. 

Att undersöka vilken teknik som förekommer hos studieobjektet är viktigt eftersom det kan ge 

oss en inblick i vilken typ av e-learning som används och att vi utifrån det kan undersöka om 

vald definition av e-learning överensstämmer i praktiken hos studieobjektet, eller om det fö-

rekommer någon annan typ av utbildningsverktyg som inte ryms inom ramen för vad vi me-

nar då vi talar om e-learning.  

4. Har du, under utbildningens gång, möjlighet till att ställa frågor? 

Fråga 4 är även detta en populationsfråga som efterfrågar ett mått hur interaktivt responden-

ternas e-learningutbildningar är i syfte att kartlägga i vilken utsträckning det förekommer 

asynkront- eller synkront lärande, eller inget av dem. Frågan är ställd på ett sätt som ämnar ge 

svar på om utbildningen är “live” och förutsätter en dialog med andra deltagande, eller om 
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den lärande genomför utbildningen utan någon interaktion från omvärlden. Frågan är relevant 

för oss eftersom den visar om vald målgrupp faller utanför avgränsningen om att enbart se till 

asynkront lärande eller inte. 

4.2.2 Enkätens resterande del - Frågor för undersökningsmodell 

De frågor som följer nedan är direkt kopplade till studiens framtagna undersökningsmodell. 

Vi väljer att återinföra undersökningsmodellen och lägga till enkätfrågorna för att underlätta 

för läsaren att tydligt kunna se hur vi använder modellen i vår undersökning. 

 

 

Tabell 5: Undersökningsmodell med enkätfrågor 

Modellen som presenteras i tabell 5 visar kopplingen mellan enkätfrågor och faktorer. Mo-

dellen bör fortfarande läsas från vänster till höger, precis som i vår undersökningsmodell. Syf-

tet att presentera tabellen med enkätfrågor är att visa sambandet mellan befintlig teori och 

själva undersökningen. 

5. Hur pass viktig anser du en hög pedagogisk standard är för e-learning? 
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Fråga 5 är kopplad till nyckelfaktorn ändamålsenlighet. Dels påstås det i andra stycket i kapi-

tel 3.2.1 att höga krav ställs på pedagogiska aspekter för e-learning (Clark & Mayer, 2008) 

samtidigt som det nämns att lärandesättet underlättar för den lärande att tillta sig information 

(Hall, 2000). Utifrån dessa påståenden urskiljs pedagogik som en avgörande faktor för ända-

målsenligheten, varför deltagarens åsikt om denna faktor bör specificeras, för att därefter 

kunna avgöra hur stor betydelse de anser att pedagogiken har och hur pass ändamålsenlig e-

learning upplevs vara. 

6. Hur viktig upplever du att utbildning tillsammans med andra kursare är för att du 

ska nå dina mål med utbildningen? 

Fråga 6 syftar till att undersöka i vilken utsträckning social interaktion, som är en nyckelfak-

tor i undersökningsmodellen, förekommer hos målgruppen. Om användarna har möjlighet att 

ställa frågor under utbildningens gång klassas det som att social interaktion förekommer, och 

vise versa om användarna inte har möjlighet att ställa frågor tolkas det som att social interakt-

ion uteblir.   

Litteraturen som presenteras i kapitel 3.2.1 stycke 3 påvisar tendenser till att bristande social 

interaktion till viss del bidrar till att e-learningens mål inte uppfylls fullt ut (Dafgård i Nyberg  

& Strandvall, 2000). Syftet med frågan är därför att kontrollera användarens uppfattning av 

denna identifierade faktor för ändamålsenlighet. För att undvika att ställa en ledande fråga och 

antyda en negativ klang har vi formulerat frågan som ovan, istället för att fråga “anser du att 

brist på social kontakt hämmar möjligheterna att uppnå målen”. 

7. Känner du att en blandning av lärandestilar, exempelvis textinlärning eller videoin-

lärning, är viktig för att uppnå dina mål med utbildningen? 

Fråga 7 undersöker den sista faktorn som är definierad inom kategoriseringen ändamålsenlig-

het i undersökningsmodeller, och berör individanpassning som definierats i kapitel 3.2.1 

stycke fyra. Empirin talar för att olika personer kan föredra olika lärandestilar, något e-

learning kan tillgodose (Crosby & Iding, 1997). Individualisering, som beskrivs närmare i 

kapitel 3.2.1 stycke fem, bidrar även till viss mån till att möjligheten för inlärning ökar (Da-

vidsson et al, 2010). Vi vill undersöka vikten av denna faktor utifrån nyckelfaktorn ändamåls-

enlighet för att kunna dra slutsatser om hur detta påverkar användbarheten. 

8. Är möjligheten till en flexibel lärandemiljö, exempelvis varierad tid eller plats, vik-

tigt för att du ska vilja genomföra e-learning? 

Fråga 8 hanterar kategorin om effektivitet och mer specifikt faktorn om resurs- och tidsbespa-

ringar. Att tidsbesparingar möjliggörs med hjälp av e-learning som inte traditionell utbildning 

kan leva upp till, skildras i kapitel 3.2.2 stycke ett och två. Just flexibilitet benämns vara 

mycket fördelaktigt för användarna i litteraturen, vilket styrks av både Anaraki, (2004) och 

Hrastinski, (2008). Med denna fråga vill vi undersöka om empirin stämmer överens med prak-

tiken, det vill säga upplevs denna grad av flexibilitet viktig hos målgruppen. 

9. Upplever du att möjligheten till en individanpassad (avseende självstyrd studietakt) 

e-learning ökar ditt incitament till att delta? 
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Fråga 9 infaller precis som fråga 8 under kategorin effektivitet, men behandlar möjligheten till 

en individanpassad utbildning. I kapitel 3.2.2 stycke två nämns att asynkron e-learning främ-

jar möjlighet till en individualiserad studietakt (Anaraki, 2004) och talar för att en upplevd 

individualisering bidrar till ett effektivare e-learningverktyg. För att undersöka i vilken ut-

sträckning detta påstående anses överensstämma med den praktiska användningen frågar vi 

respondenten om motivationen för deltagande ökar eller inte om individualisering erbjuds. 

10. Upplever du en ökad vilja att delta i e-learning när konkurrens från dina kursare 

avlägsnas? 

Fråga 10 är den sista inom kategorin effektivitet och fokuserar på faktorn som behandlar kon-

kurrens från andra deltaganden. Tidigare har det konstaterats att frånvaro av konkurrens i e-

learning kan motivera deltagare till att delta mer aktivt (Zhang et al, 2003), se närmare be-

skrivning i kapitel 3.2.2 stycke fyra. Denna fråga syftar till att svara på om frånvaro av kon-

kurrens ses som en betydande effektivitetsfaktor av e-learningdeltagare. Om det visar sig att 

konkurrens har en betydelse för viljan att delta, kommer vi med denna fråga kunna påvisa ett 

samband mellan effektiviteten i korrelation till konkurrens vid användning av e-learning, oav-

sett om det är en negativ eller positiv korrelation.   

11. Kan mänsklig interaktion under e-learningutbildning bidra till att du känner dig 

nöjd med utbildning? 

Fråga 11 är kopplad till kategorin tillfredsställelse, och syftar till att undersöka e-learning och 

dess bemötande. Närmare bestämt har e-learning i kapitel 3.2.3 stycke två i vissa fall kritise-

rats för att minska den upplevda tillfredsställelsen till förklaring att verktyget upplevs vara 

kallt och opersonligt (Nisar, 2004). För att inte nyansera frågan genom att använda begrepp 

som just ”opersonlig”, vilket kan uppfattas som ledande, formuleras frågan mer generellt ge-

nom att använda begreppet mänsklig interaktion, och undersöka hur detta påverkar nöjdhet. 

Denna formulering görs i ett försök att erhålla mer korrekta svar på frågan, utan att leda en-

kätsvararen åt något speciellt antagande. En avvägning har således gjort där vi bedömt att 

risken för att ställa ledande fråga kan få större konsekvenser än risken att respondenten inte 

tolkar frågan på det sätt som är avsett. 

12. Hur mycket påverkas din motivation till e-learning av eventuella tekniska pro-

blem? 

Fråga 12 kopplas till kategorin tillfredsställelse och syftar till att undersöka hur viktig funge-

rande teknik anses vara för användarens motivation. Teknik är alltså ytterligare en identifierad 

faktor gällande tillfredsställelse, och i kapitel 3.2.3 nämns att problem med teknologi har en 

benägenhet att framkalla frustration vilket i sin tur kan minska intresset för instuderingsämnet 

och motivation. Resultatet av denna fråga kommer visa om tekniska fel accepteras i samband 

med e-learning då det är allmänt erkänt att system har en tendens att fela, eller om tillfreds-

ställelsen minskar då eventuella fel inträffar.  

13. Hur påverkar e-learningens design din motivation till lärande? 

Fråga 13 är den sista frågan inom kategorin tillfredsställelse och berör det som beskrivits i 

kapitel 3.2.3 stycke fyra och fem, nämligen att e-learning kan utformas på en mängd olika sätt 

med olika krav på design och layout. Innovativt användande av internet och hypermedia kan 

alltså hjälpa utvecklare att skapa ändamålsenliga alternativ för e-learning (Anaraki, 2004). Då 
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utformningen av e-learning beskrivs som viktig för deltagarens tillfredsställelse är syftet med 

denna fråga att undersöka hur användaren upplever att designen påverkar motivationen för att 

kunna dra slutsatser om upplevd tillfredsställelse och i förlängningen upplevd användbarhet. 

4.3 Enkätmedium 

Som tidigare nämnts görs en distinktion mellan pappersbaserade och webb-baserade enkäter, 

där vi valt att genomföra den senare i syfte att på ett enkelt sätt distribuera enkäterna, admini-

strera svaren samt minska antalet felkällor. Medium för den webb-baserade enkäten är Google 

Forms eftersom denna distribueras gratis, samt kan distribueras till målgruppen utan problem. 

I ett webbgränssnitt kunde vi enkelt utforma de frågor som var intressanta för undersökning-

en, redan formaterat och klart, men även föra in resultatet för analys direkt i ett Excel-ark där 

visualisering av data genomfördes med hjälp av diagram, pivåtabeller och smarta uträknings-

funktioner som annars hade varit tidskrävande om de genomförts manuellt. 

4.4 Målgrupp 

För studien söker vi anställda som, i sitt arbete, tagit del av flertalet utbildningar distribuerade 

med en e-learninglösning, gärna på grund av att ledningen sett e-learning som ett mer kost-

nadseffektivt alternativ och där de anställda inte nödvändigtvis håller med om att kostnaden är 

av högsta prioritet när det gäller deras utbildning. Målgruppen har bestämts till medarbetare 

på Tetra Pak, där e-learning förekommer dels inom nya systemmoduler, men också för nya 

processer eller arbetssätt. 

Uppgifter direkt tagna från allabolag.se (2015): 

Tetra Pak: “Antal anställda december 2013, 4076 st. Bolagets verksamhet skall vara utveckl-

ing, tillverkning och försäljning av processutrustning respektive förpackningssystem för livs-

medel, tillhandahållande av koncerngemensamma tjänster, förvaltning av fast och lös egen-

dom samt annan därmed förenlig verksamhet”. 

Företaget uppfyller kravet på att e-learning är ett etablerat verktyg för vidareutbildning och 

ryms därför inom ramen för vald definition av ett stort företag. Målgruppen är verksam i en 

bransch som ständigt förändras och således har ökande tryck på sig att förmedla ny kunskap 

till sina anställda för att hålla sig konkurrenskraftiga och för att inge förtroende gentemot 

kunderna. Vi har även valt att titta på om användningen av e-learning skiljer sig åt inom olika 

avdelningar på samma företag. Detta för att i möjlig mån undersöka om användningen påver-

kas av e-learningens kontext.  

Omfattningsmässigt, distribuerades enkäten till totalt fyra avdelningar på Tetra Paks anlägg-

ning vid Ruben Rausings gata i Lund. Distributionen skedde via en intern kontakt, som i sin 

tur administrerade utskickningen. Då enkäten distribuerades dels via email och dels via ett 

avdelningsmöte, där respondenter i slutet av mötet hade möjlighet att fylla i den på plats, es-

timerar vi att enkäten nådde mellan 150-200 anställda, av vilka 84 valde att svara - något vi 

attribuerar till annan arbetsbörda eller ointresse hos de som valde att inte svara. Under mötet 

skedde en kortare introduktion till studien och respondenterna uppmuntrades till att ställa frå-
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gor om något var oklart. Samma information gick ut via mail, men frågefrekvensen var märk-

bart lägre där. 

4.5 Kvalitet 

I kommande avsnitt redogörs för vilken grad av kvalitet vår undersökning säkerställer. Det är 

viktigt att vårt forskningsbidrag uppfyller kvalitetskraven om både validitet och reliabilitet för 

att uppfylla syftet med undersökningen som är att utgöra beslutsunderlag för framtida besluts-

fattare som ämnar införa e-learning för internutbildning.  

4.5.1 Validitet och Reliabilitet 

För att säkerställa att kvalitén är av önskvärd grad, ser man, enligt Jacobsen, huvudsakligen på 

två faktorer: validitet och reliabilitet (2002). Validitet berör giltigheten hos informationen och 

säkerställs genom att enkäterna får så pass många svar att urvalet blir representativt, eller med 

andra ord en hög mättnadsgrad. Validiteten kan säkerställas genom att antingen jämföra utfal-

let med tidigare forskning inom ämnet eller genom att kontrollfråga de som besvarat enkäter-

na för att se om svaren fortfarande stämmer. Detta kan vara bra för att motverka missförstånd 

grundade i exempelvis hur frågorna är utformade (Jacobsen, 2002). Reliabilitet handlar å 

andra sidan om hur tillförlitlig studien är (Jacobsen, 2002). Det följer exempelvis logiskt att 

studien ska gå att reproducera av vem som helst och ge ett liknande utfall.  

En annan potentiell svaghet är målgruppen och hur representativ den faktiskt är, specifikt fak-

tumet att studien endast innefattar ett företag, vilket potentiellt skulle kunna ha en helt unik 

företagskultur. Detta är dock inte nödvändigtvis ett problem, då studien snarare avgränsas till 

urvalet och således blir snävare och skarpare, även om den följaktligen inte alltid kan applice-

ras på alla branscher eller målgrupper. Vi har således valt att acceptera denna brist av under-

sökningen. Vi har även noterat snarlikheter i svaren med gällande forskning, vilket har under-

lättat för analysen, samt säkerställt att företagets kultur inte är fullständigt unik. 

För att uppfylla kravet om hög reliabilitet och validitet har vi gjort en enkätstudie som utgått 

från vår undersökningsmodell och haft som mål att mäta det som är mer relevant i samman-

hanget. En viktig tanke genom hela undersökningens utformning har varit att kontrollera att 

frågorna verkligen syftar till det vi ämnar undersöka, och samtidigt att det vi ämnar undersöka 

är väsentligt för att besvara vår forskningsfråga. Vi har även vänt oss till olika avdelningar, 

dels för att se om användningen av e-learning skiljer sig åt inom ett och samma företag, men 

även för att säkerställa en hög svarsfrekvens på enkäten. Vi har tidigare beskrivit hur vi an-

vänt oss av en kontrollgrupp som granskat vår enkät och som är fri från undersökarna, vilket 

även syftat till nå hög reliabilitet och validitet. 

4.5.2 Etik 

För att resultatet av studien inte ska missbrukas eller på annat sätt orsaka problem för någon 

intressent, är det viktigt att ha vissa etiska aspekter i åtanke när den utförs. För det första är 

det viktigt att de som deltagit i en kvantitativ studie har rätten att vara anonyma. Jacobsen 

beskriver detta som rätten till att ha ett privatliv och rekommenderar att eliminera frågor så 

som namn (2002). Det är dessutom tveksamt att faktorer så som namn och kön har någon som 
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helst inverkan på resultatet. Precis därför har vi valt att hålla enkäterna helt anonyma, bortsett 

från tillhörigheten till företag, då detta faktorerar in i avgränsningen och följaktligen: ana-

lysen. Avdelningarnas namn har dock anonymiserats för att förhindra identifiering av respon-

denterna, vilket hade varit möjligt i och med den begränsade omfattningen av personal där. 

Jacobsen skriver vidare att deltagarna måste ha gett sitt godkännande till enkäten och till vad 

den ska användas (2002). Detta har vi uppfyllt genom att vara explicita med att vi kommer 

från Lunds Universitet och ämnar använda deras svar som en del av en studie till en kandidat-

uppsats. 

Till sist är det viktigt att se till att deltagarnas svar blir återgivna på ett korrekt sätt (Jacobsen, 

2002). Detta är inte lika komplicerat i en graderad flervalsenkät, utan det faller snarare på att 

inga svar sorteras fel, samt att deltagarna får ställa frågor om de upplever vissa av frågorna 

som oklara och således löper risken att ge ett svar de inte nödvändigtvis står för. Vi har dessu-

tom inkluderat ett slaskalternativ - “ingen åsikt” - för de som av någon anledning inte vill be-

svara frågan. 

4.6 Metodkritik 

I och med valet av enkät som medium, förlorar man däremot förmågan att ställa följdfrågor 

om något intressant berörs eller fånga upp om intervjuobjektet skulle spinna utanför ramen för 

de förberedda frågorna (Jacobsen, 2002). Vi har försökt motverka detta genom att visa oss 

öppna mot eventuella frågor från respondenterna som kunnat uppstå under enkätens gång. 

Detta genom att erbjuda email-adresser, samt under det informationsmöte som hölls visat oss 

tillgängliga för att samla upp sådana frågor. Då vi inte fått in några frågor, finns det dock risk 

att vissa av dessa inte dykt upp till ytan. 

Det går också att argumentera för att mer kvalitativa intervjuer hade kunnat vara ett bra kom-

plement för undersökningen, då de tenderar till att fånga upp vissa av de aspekter en kvantita-

tiv undersökning missar. Då vi mestadels varit intresserade av användarnas åsikter, anser vi 

dock att dessa kan samlas in precis lika bra som svar på enkäter och intervjuerna således kan 

exkluderas. 

Liknande finns det risk, vilket vi observerat under vissa enkätfrågor att missförstånd har lett 

till ett överflöd av slaskalternativet “ingen åsikt”, något vi naturligtvis hellre undvikit, men 

försökt motverka genom att vara så tydlig som möjlig i formuleringarna, samt att finnas till-

gängliga för att svara på frågor under enkätens gång. 

I litteraturen visar det på att många av faktorer väsentliga för användaren är återkommande, 

och modellen begränsas till tre faktorer per attribut som av litteraturen anses väga tungt. Ge-

nom avgränsning till ett jämt och förhållandevis litet antal faktorer per attribut är målet att 

utforma en enhetlig modell som i sin tur kan bidra med en rättvis bedömning av resultatet. På 

detta vis kan varje faktor värderas tungt, samt att resultatet även skulle kunna antyda om nå-

got av de tre definierade attributen kräver mer uppmärksamhet för att kunna tillgodoses.  

Visar det sig att utfallet från resultatet pekar på att de flesta faktorer anses viktiga av använ-

darna skulle detta kunna tolkas som att mer fokus behöver läggas på dessa, samt att det even-

tuellt för framtida forskning behövs identifiera fler faktorer för att säkerställa att det just är 
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dessa som är viktiga, eller om ytterligare faktorer anses viktiga för att hålla hög användbarhet 

med e-learning. Är det däremot så att vissa av faktorerna visar sig viktiga för att användbar-

heten ska kunna nås vore det lättare att fastställa att den definierade modellen är tillräcklig för 

att kunna bestämma dessa faktorer. Skulle resultatet luta mot att användarna anser att inga av 

faktorerna är viktiga ser vi två tolkningar till att detta skulle kunna ske. Antingen är e-

learningverktyget tillräckligt felfritt och genomtänkt i utformningen att deltagarna inte reflek-

terat över vilka de faktiska faktorerna är att det fungerar. En annan tolkning skulle kunna vara 

det faktum att deltagarna är likgiltiga till verktyget, vilket i sin tur skulle till viss del kunna 

tolkas som negativt för målet med införandet. 
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5 Empiriskt resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av den enkät som skickades ut för att i senare avsnitt ligga 

till grund för analys. Då enkäten hölls anonym, bortsett från den uppenbara kopplingen till 

företag, finns inget resultat avseende ålder, kön eller dylikt och inga slutsatser kommer heller 

dras ur detta. 

5.1 Respondenter och tidsintervall 

Totalt samlades 83 enkätsvar in under loppet av en vecka. Vi valde att avbryta datainsamling-

en därefter av två anledningar. För det första, hade en övervägande stor andel av svaren kom-

mit in under de första dagarna, varpå aktiviteten avstannade, vilket fick oss att tvivla på att 

fler svar skulle dyka upp oavsett hur länge vi väntade. För det andra ansåg vi att mängden 

svar var tillräckligt för att påbörja en analys. Den grundläggande vitsen med kvantitativa 

undersökningar är att resultaten ska vara generaliserbara, vilket vårt undersökningsresultat på 

83 svar lever upp till. Hade svarsfrekvensen varit lägre än så medförs en svårighet i att veta 

ifall de som besvarade enkäten är representativa för hela målgruppen eller inte. 

5.2 Redovisning av data och analys 

För att på enklast vis visualisera den insamlade informationen, har vi valt att översätta våra 

graderade svarsalternativ till en motsvarande skala på 1-5. Det resterande alternativet “ingen 

åsikt”, ses som en separat kategori, vilket medan det inte är en del av skalan fortfarande kan 

användas för att dra slutsatser. Då “övrigt” har använts som svarsalternativ har vi bett respon-

denten att specificera svaret. Då formuleringen på svarsalternativen stundtals var annorlunda, 

följer här en översättningstabell: 
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Svarsalternativ Värde 

Mycket viktig, Håller helt med, Mycket Påver-

kan 

5 

Viktig, Tenderar till att hålla med, Tenderar till 

att påverka 

4 

Neutral 3 

Inte så viktig, Tenderar till att inte hålla med, 

Påverkar inte betydande mycket 

2 

Inte viktig alls, Håller inte alls med, Påverkar 

inte alls 

1 

Ingen åsikt/Övrigt - 

Tabell 6: Översättning av svarsalternativ 

De översätta värdena redovisas sedan i diagram med tillhörande medelvärde. Avrundade pro-

centsatser av totala antalet respondenter, det vill säga exkluderat de som inte hade en åsikt i 

frågan, inkluderas för att enklare kunna referera till resultatet och senare dra slutsatser. På 

fråga 2-4 exkluderas medelvärdet, då vi inte anser det vara relevant. 

Fråga 1- Kontrollfråga: Längd på anställning 

 

Figur 1: Längd på anställning 

Medelvärde: 6.64 år 

Frågan är aningen skev, då alternativen på ändarna, d.v.s. 1 respektive 10, även användes för 

de som över- eller understeg gränsen. Med tanke på det stora antalet som svarat 10+ (40 %), 

kan vi således sluta oss till att medelåldern troligtvis är högre än vad vi kan läsa ur resultatet. 

Med ett medelvärde på anställningstiden på minst 6,5 år, kan vi åtminstone anta att respon-

denterna över lag är väl insatta i företagskultur och troligtvis nyttjat e-learning under en 

längre tid, en slutsats som egentligen var den tänkta att dra från frågan.  
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Fråga 2- Kontrollfråga: Förekomst av e-learning 

 

Figur 2: Förekomst av e-learning 

En kontrollfråga för att bedöma respondenternas lämplighet för studien. Med 75 % som deltar 

i undersökningar en gång varannan månad, anser vi att detta uppfylls. Övriga svar attribuerar 

vi till att de olika ansvarsuppgifterna hos respondenterna kan kräva fler eller färre utbildning-

ar. För de 10 % som har e-learning mer sällan än en gång i kvartalet, misstänker vi att de kan 

ha med sig kunskap från tidigare arbetsplatser med liknande arbetsuppgifter, vilket låter dem 

skippa vissa utbildningstillfällen. Alternativt, klassar respondenterna inte samma typ av ut-

bildningar som e-learning, vilket även det kan ha förklarat spridningen. 

Fråga 3- Kontrollfråga: Brukade tekniker 

 

Figur 3: Brukade tekniker 

Ytterligare en kontrollfråga, där vi noterar ett brett spektra av nyttjade medium för e-learning. 

Med en jämn fördelning mellan Ljuduppläsningar (20 %), interaktionsmoment (30 %), videor 

(32 %) och PowerPoints (15 %), anser vi att respondenterna är tillräckligt exponerade för att 

kunna ha åsikter i de kommande enkätfrågorna utan att vara för nyanserandet av ett begränsat 
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utbud. Notera att svaren överlappar, då varje respondent erbjöds möjligheten att välja flera 

alternativ. 

Att PowerPoints fått ett så pass lågt resultat (3 %), tror vi förklaras av en tolkningsfråga, där 

vi menat textmassor och presentationer i allmänhet, medan vi misstänker att respondenterna 

endast markerat alternativ om faktiska powerpoint-filer förekommit. 

Fråga 4- Kontrollfråga: Interaktionsmöjligheter 

 

Figur 4: Interaktionsmöjligheter 

Vi ser att 88 % av respondenterna har svarat att de inte har möjlighet att ställa frågor under 

utbildningens gång och resterande 12 % har angivit att de har möjlighet att ställa frågor till 

andra studenter. Ingen av respondenterna har angivit att de har möjlighet att ställa frågor till 

lärare under utbildningens gång. 

Då det framgår av resultatet på enkätfrågan att deltagare inte har möjlighet att ställa frågor till 

handledare tolkas detta som att e-learningen är asynkron. För de 12 % som angivit att möjlig-

het finns att ställa frågor till andra studenter utgår vi ifrån att dessa frågor ställts genom andra 

medium än e-learningverktyget. Denna kommunikation kan förklaras genom att deltagare 

eventuellt utför e-learning sittandes fysiskt nära varandra och då har möjlighet att ställa frågor 

muntligt, eller genom andra kommunikationsmedel som inte möjliggörs av e-

learningutbildning i sig. 

Fråga 5- Ändamålsenlighet: Pedagogik 
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Figur 5: Pedagogik 

Medelvärde: 3,31 

Resultatet lutar åt det positiva med 34 % som anser en hög pedagogisk standard som viktigt 

och 33 % som ställer sig neutrala i frågan. Övriga svar är relativt jämt fördelade bland reste-

rande alternativ, vilket gett ett slutgiltigt medelvärde på 3,31. 

Enligt litteraturen sätts höga krav på pedagogiska aspekter, som i enlighet ovanstående resul-

tat visat sig vara en faktor även användare styrker. Frågan är formulerad på ett sätt som inte 

ämnar ifrågasätta till vilken grad pedagogikaspekten anses uppfyllas av använt e-learning 

verktyg, utan fokuserar på att utreda huruvida användare anser att aspekten är av vikt för att 

mål med utbildningen ska uppnås. Motiveringen till att undersöka denna faktor grundar sig på 

de tendenser i litteraturen vilka indikerar en hög pedagogisk standard som avgörande faktor 

för vidhållande av god utbildning. 

Enligt resultatsvaren antyder både medelvärde och störst andelsgrupp av respondenterna att 

graden av pedagogik är en betydande förutsättning för att mål med utbildningen ska kunna 

uppnås. Då båda dessa utvärderingar visar på samma resultat kan det således konkluderas att 

pedagogik anses vara av vikt för att ändamålsenlighet ska uppnås med e-learning. 

Trots övervägande positiva svar bör en diskussion föras om den näst största andelsgruppen 

som angav en neutral åsikt. Med fokus på denna respondentgrupp kan olika teorier söka klar-

lägga utfallet av detta svarsalternativ. Då vår formulering av frågan tydligt visar att vi syftar 

på just ändamålsenlighet utgår vi från att frågan är rätt tolkad av respondenterna. Hade be-

greppet pedagogik, istället för den faktiska här definierade betydelsen i faktorn som en förut-

sättning att nå mål, omnämnts i ett annat sammanhang, exempelvis om respondenterna hade 

tillfrågats till vilken grad pedagogik uppnås, eller om de skulle föredra ett mer pedagogiskt 

verktyg om de fick välja fritt, hade svaren möjligtvis sett annorlunda ut. Med detta i åtanke, 

för att förtydliga ytterligare, hade svaren eventuellt kunna skilja sig åt om vi valt att placera 

pedagogikfaktorn under kriteriet för tillfredsställelse. 

Ytterligare omständigheter som det faktiska instuderingsämnet kan också spela in för använ-

darnas syn på vikt av pedagogik för ändamålsenligheten. Då vi fokuserar på att undersöka e-

learning för vidareutbildning är det oklart till vilken grad respondenter redan innehar kun-

skaper relaterade till instuderingsämnet. Behandlar utbildningen ett område där de anställda 
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redan har insikt i ämnet kan detta underlätta möjligheten att tillgodogöra sig materialet utan 

att därmed kräva en hög pedagogisk standard. Således skulle det kunna vara så att vissa re-

spondenter inte anser att pedagogik är av dominerande vikt för att underlätta kunskapsin-

hämtningen. Möjligen skulle då resultatet på denna fråga kunnat se annorlunda ut om frågan 

hade ställts till respondenter med erfarenhet av andra typer av e-learningutbildningar, exem-

pelvis universitetsstudier. Dock är redan innehavd kunskap ingen faktor vår undersökning 

behandlar. Ytterligare en förklaring som kan förklara att de är neutrala kan bero på att utbild-

ningen hör till företagets vidareutbildning, och att faktumet att de ser på e-learning som en del 

av arbetsuppgifterna vilket utförs på betald arbetstid, kan spela in för att de är neutrala inför 

den pedagogiska nivån i utbildningsmaterialet.  

 

 

Figur 6: Vikt av pedagogikfaktor kopplat till antal år av anställning 

Då vi var intresserade att undersöka ifall det syntes någon koppling mellan systemvana och 

utfallet på den pedagogiska aspekten valde vi att jämföra hur svaren var fördelade beroende 

på längd av anställning. Sorteras svaren för pedagogikaspekten upp beroende på längd av an-

ställning hos anställda, där vi i detta fall drar vi en kort slutsats om att lång anställning mer 

troligt bidrar med lång erfarenhet av företagets e-learning, ser resultatet ut att vara relativt 

jämt fördelat med undantag av två omständigheter. En övervägande del av dem vilka ansåg 

pedagogik som mycket viktigt har varit anställda tio år eller längre. Samt att av de som varit 

anställda fem år och längre anser en övervägande del att pedagogiken är av vikt för målen. 

 

 

 

 

 

 

 



 Faktorer för att uppnå användbar e-learning  Holmqvist, Svensson och Sörensen 

 

– 34 – 

 

Fråga 6- Ändamålsenlighet: Social interaktion 

 

Figur 7: Social interaktion 

Medelvärde: 1,77 

Över hälften av respondenterna (59 %) ansåg att en utbildning tillsammans med andra kursare 

inte var viktigt alls. Även resten av resultatet lutade åt det negativa, med 11 % på inte så vik-

tigt och 16 % neutrala. Medelvärdet visar en negativ svarstendens med ett medelvärde på 

1,77. 

Då en överlägsen majoritet av respondenterna anser att social kontakt inte påverkar deras möj-

ligheter att nå mål med e-learning. Av detta resultat kan en tydlig slutsats dras om att en 

denna faktor positivt nog inte bör påverka användbarheten för e-learning i syftet att främja 

ändamålsenlighet. 

Litteraturen har påvisat att kunskap som eventuellt kunde gå förlorad i samband med utbild-

ning som helt saknar social kontakt kunde bero på studentens tendens att slarvigt studera 

materialet samt att tolkningsproblem av elektroniskt material kunde hämma kunskapsinhämt-

ningen. Även påstods det att en aspekt, som i och för sig ansågs svår att mäta, var kostnad av 

förlorad kunskap i samband med utebliven ansikte mot ansikte utbildning. Dock var dessa 

konsekvenser något resultaten i vår undersökning inte styrker. Enligt utfallet från våra re-

spondenter påverkar den uteblivna sociala kontakten inte ändamålsenligheten negativt.  
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Fråga 7- Ändamålsenlighet: Individanpassning 

 

Figur 8: Individanpassning 

Medelvärde: 2,40 

Angående faktorn om olika lärandestilar var det störst andel av respondenterna som svarade 

att de inte hade någon åsikt (40 %). Utöver de respondenter som inte hade någon åsikt ansåg 

17 % att det inte alls var viktigt, respektive 14 % att det inte var så viktigt. 17 % var neutrala 

inför påståendet och 12 % ansåg det vara en viktig faktor. Ingen av respondenterna ansåg att 

blandning av lärarstilar var väldigt viktigt.  

Resultaten av svaren på frågan om huruvida olika lärandestilar påverkar ändamålsenligheten 

med e-learning har majoriteten ingen åsikt. Räknar man enbart de resterande svarsalternativen 

visar lutar resultatet negativt. Då den största andelen ansåg sig inte ha någon åsikt väger vi in 

det faktum som fråga tre påvisar, att respondenterna har fått chans att erfara olika lärandestilar 

i e-learning. Resultatet av fråga tre visar merparten av respondenterna har använt av olika 

typer inlärningsverktyg i samband med e-learning, vilka i sin tur tillhandahåller olika lärande-

stilar. Detta resultat skulle således kunna tolkas som att respondenterna inte anser att olika 

lärandestilar är av vikt för att nå ändamålsenlighet, då medelvärdet lutar negativt. Emellertid, 

med tanke på det tydliga förespråkandet av olika lärandestilar i litteraturen och dess vikt för 

inlärningen, tillsammans med faktumet att olika lärarstilar tillgodoses och distribueras till 

deltagarna, samt att de flesta respondenter inte ansåg sig ha någon åsikt i frågan, kan utfallet 

följaktligen tyda på att merparten av respondenterna i realiteten inte reflekterat över denna 

faktor.  De vaga åsikterna i empirin gör resultatet svårtolkat, då detta kan tyda på att använ-

darna tycker att blandningen av inlärningsmaterial de nu erbjuds fungerar, och att de inte re-

flekterat över hur mer enformiga material hade påverkat. 
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Fråga 8- Effektivitet: Geografisk & tidsmässig flexibilitet 

 
Figur 9: Geografisk & tidsmässig flexibilitet 

Medelvärde: 4,24 

Angående flexibel lärandemiljö ansåg en stor majoritet, 67 %, att möjligheten till detta var 

mycket viktigt och därtill ytterligare 7 % som ansåg att flexibilitet är viktigt. Nästa största 

andel i storleksordning utgörs av 12 % som ansåg att e-learning inte är viktigt alls. 8 % sva-

rade att de var neutrala till påståendet, 5 % att hade inte ingen åsikt. Ingen svarade inte så 

viktigt, vilket också fanns med som svarsalternativ mellan neutral och inte alls viktigt. Medel-

värdet ligger högt gällandes denna faktor, på 4,24. 

Denna fråga relaterar till faktorn om geografisk och tidsmässig flexibilitet som handlar om ett 

minskat krav på en samlad och tidspressad närvaro. Då en klart övervägande del ansåg att en 

flexibel lärandemiljö är mycket viktigt för viljan att genomföra e-learning kan enkelt dra slut-

satsen om att detta är en faktor som bör tillgodoses för användbarheten. Dock var det näst 

mest populära svarsalternativet inte alls viktigt, något som vi tolkar beror på olika personlig-

hetstyper och val i hur de anställda vill lägga upp sitt individuella arbete. 

Ett medelvärde på 4,24 indikerar att respondenterna var eniga, men också att de faktiskt hade 

en stark åsikt om frågan. Det vill säga många svarade likadant samtidigt som spridningen av 

svaren var liten relativt de övriga frågorna i undersökningen. Vi har tidigare sett att flexibili-

tetskravet är ett starkt incitament för beslutsfattare till att införa e-learning eftersom det fram-

förallt besparar verksamheten stora kostnader, som annars hade spenderats på resor och loka-

ler för den traditionella utbildningen (Anaraki, 2004, & Hrastinski 2008). Vi ser nu även att 

användarna upplever att en flexibel kontext influerar effektiviteten. Omvänt kan detta beskri-

vas som att utan möjlighet till tids- och kontextflexibilitet minskar e-learningens nytta vilket i 

sin tur påverkar användbarheten negativt. 
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Fråga 9- Effektivitet: Individualisering av studietakt 

 

Figur 10: Individualisering av studietakt 

Medelvärde: 3,37 

Angående självstyrd studietakt var det majoriteten av respondenterna som höll sig neutrala, 

och därefter var det 22 % som tenderade till att inte hålla med. 18 % respektive 16 % höll med 

eller tenderade till att hålla med om att individanpassad e-learning ökade incitament till att 

delta. 18 % hade svarade att de inte hade någon åsikt om frågan och ingen svarade att de inte 

alls höll med. 

Om användaren ges möjlighet att genomföra utbildningen i egen studietakt, det vill säga utan 

influens från andra deltagare, talar vi om asynkron e-learning (Anarki, 2004). Möjligheten till 

självstyrda studier och individanpassad e-learning visade på relativt jämt fördelade resultat 

där majoriteten var neutrala, men inget svar som helt dementerade vikten av faktorn. I detta 

fall anser vi därmed att det fastställda medelvärdet ger en rättvis bedömning på hur viktig fak-

torn bör betraktas för effektivitet inom användbarhet för e-learning. Eftersom resultatet pekar 

på ett medelvärde över normal indikerar det på, i linje med litteraturen, att en självstyrd studi-

etakt (asynkron e-learning) är ett motiv som talar för att e-learning är ett användbart verktyg. 

  



 Faktorer för att uppnå användbar e-learning  Holmqvist, Svensson och Sörensen 

 

– 38 – 

 

Fråga 10- Effektivitet: Minskad konkurrens 

 

Figur 11: Konkurrens 

Medelvärde: 2,91   

Angående uteblivande av konkurrens inom e-learning ställde nästan hälften av respondenterna 

sig neutrala (48 %) och därefter var det 31 % som inte hade någon åsikt. Utöver det var det 12 

% som inte höll med eller tenderade till att inte hålla med, medan 8 % tenderade till att hålla 

med, eller håller helt med.  

Angående faktorn om effektivitet har de flesta av respondenterna svarat att de är neutrala in-

för frågan om de anser avsaknaden av konkurrens ligga till vikt för effektiviteten i e-learning. 

En skillnad mellan vidareutbildningar och exempelvis universitetsutbildningar återfinns i be-

tygskraven, då e-learning många gånger har krav om att alla ska bli godkända med samma 

mål och på samma villkor, snarare än att utmärka sig i form av högre betygsskalor. 

Frågan grundar sig i redan bedriven forskning som menar att frånvaro av konkurrens i e-

learning kan motivera deltagare till att delta mer aktivt (Zhang et al, 2003). Närmare bestämt 

syftar denna fråga till att svara på om frånvaro av konkurrens ses som en betydande effektivi-

tetsfaktor av e-learningdeltagare. Vi ser att konkurrensklimatet vid användning av e-learning i 

praktiken inte är betydande stort eller har någon betydande influens. Deltagarna tolkas som 

likgiltiga inför andras prestationer i samband med deras egen e-learning, mest troligt då en 

betygsskala inte återfinns eller det faktum att utbildningen kan genomföras i isolation till 

andra deltagare.  
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Fråga 11- Tillfredsställelse: Bemötande 

 

Figur 12: Bemötande 

Medelvärde: 3,59 

De flesta av enkätsvaren (49 %) påvisar att respondenterna tenderar till att hålla med om att 

mänsklig interaktion skulle kunna bidra till mer nöjdhet med utbildningen, och 14 % håller 

helt med i frågan. 14 % har svarat att de är neutrala i frågan, och 13 % att de antingen tenderar 

till att inte hålla med, eller inte håller med alls.  8 % av respondenterna hade ingen åsikt. Allt 

tillsammans resulterade frågan i ett medelvärde på 3,59 

Den opersonlighet som stundtals nämns i tidigare forskning (Nisar, 2004), verkar även ha stöd 

i praktiken i och med det i regel positiva svarsutfallet. Intressant är också svarsskillnaden till 

frågan om närvaron av andra kursare för att uppnå kursmålen (fråga 6) där medelvärdet blev 

1,77, vilket illustrerar en tydlig skillnad mellan motivation och ambition, där respondenterna 

verkar se kursare som motiverande, men inte som ett krav för att uppnå målet. Samarbete ses 

med andra ord inte en stor faktor för framgång, även om det kan argumenteras för att motivat-

ion indirekt leder till användbarhet i enlighet med vår undersökningsmodell. 
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Fråga 12- Tillfredsställelse: Fungerande teknik 

 

Figur 13: Fungerande teknik 

Medelvärde: 4,56 

En majoritet av respondenterna (77 %) ansåg att tekniska problem påverkar motivationen, och 

2 % ansåg att det tenderar till att påverka. I övrigt ställde sig 6 % neutrala till påståendet, 2 % 

ansåg att det inte påverkar betydande mycket, och 4 % att det inte påverkar alls. 6 % valde 

ingen åsikt. 

Av det enhetliga empiriska resultatet att döma är fungerande teknik ytterst kritiskt till grund 

för användbarheten och nöjdheten med systemet, detta precis i enlighet med tidigare studier 

inom området (Welsh et al, 2003). Det hade varit intressant att dra paralleller till ålder och 

teknikvana, då dessa troligtvis kan påverka antalet tekniska fel som upplevs. Specifikt i den 

meningen att problemen kan ha med tekniken i sig och inte vara direkt relaterade till e-

learningen.  

I vilket fall, ses den tekniska operationsnivån som en faktor som verkligen måste fungera för 

att e-learningen ska vara användbar hos respondenterna. 
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Fråga 13- Tillfredsställelse: Motiverande design 

 

Figur 14: Motiverande design 

Medelvärde: 3,26 

Flest respondenter (33 %) angav att designen tenderar till att påverka deras motivation till 

lärande, och en liten andel (4 %) ansåg att designen påverkar mycket. 18 % höll svarade att de 

var neutrala i frågan, och lika många ansåg att designen inte påverkade motivationen bety-

dande mycket. En förhållandevis hög andel (27 %) av respondenterna hade ingen åsikt om 

designfaktorn. Medelvärdet ligger på 3,26. 

Denna sista faktor som behandlar hur design påverkar motivationen och därmed tillfredsstäl-

lelsen med systemet. Även om de flesta svarade att designen tenderar till att påverka så var 

det även en betydande det som inte ansåg sig ha någon åsikt om faktorn. Det finns olika sätt 

att tolka resultaten på. Antingen har användarna i dagsläget en förhållandevis lättbegriplig 

design och har därmed inte upplevt problem som de anser vara designkopplade, och således 

inte anser att designen påverkar betydande mycket. En annan tolkning kan vara att användare 

anser att designen tenderar till att påverka motivation. Den blandning av tekniker som om-

nämns som positivt (Anaraki, 2004 & Wetsel et al, 1994) och är förekommande på företaget 

kan också ses som en faktor till att resultatet i regel är positivt. 

5.3 Sammanställning av graderade frågor 

Genom att sammanställa respondenternas svar till de graderade frågorna (fråga 5-13), kan vi 

skapa oss en översiktlig bild över de påståenden och följaktligen faktorer som vägde tyngst. 

Då 3 indikerar en neutral inställning, är allt över detta en medhållande attityd, medan allt un-

der är en mindre instämmande inställning. 
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Figur 15: Sammanställda medelvärden 

De faktorer som sticker ut mest med resultat över 4 på den positiva sidan är önskan efter en 

flexibel miljö (fråga 8) med ett medelvärde på 4,24 och inställningen att tekniska svårigheter 

försämrar attityden till att använda problem (fråga 12) med ett medelvärde på 4,56. Även atti-

tyden att mänsklig interaktion assisterar med motiveringen att delta i e-learning (fråga 11) 

observeras ha ett relativt högt värde på 3,59. 

På den negativa sidan, eller snarare bland de faktorer som inte ansågs spela in speciellt myck-

et alls finns blandandet av lärandestilar (fråga 7) med ett medelvärde på 2,4 och närvaron av 

andra kursare som stöd för att uppnå kursmålen (fråga 6) med ett medelvärde på 1,77. 

Medelvärden för resterande frågor (5, 9, 10, 13) faller strax under eller över en neutral inställ-

ning, vilket indikerar att deras inflytande varken anses vara kritiskt eller trivialt. 
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6 Slutsats 

Nedan presenteras en sammanställning av de slutsatser som undersökningen har kommit fram 

till, vilken är baserad på vår frågeställning:  

Vilka faktorer upplevs av användarna som viktiga för att uppnå användbarhet med e-

learninglösning? 

Inledningsvis frågade vi oss vilka faktorer som upplevs av användarna som viktiga för att 

uppnå användbarhet med e-learninglösning. De mest framträdande faktorerna kommer pre-

senteras följt av ett förslag till vidare forskning. 

6.1 Implikationer för projektledare och beslutsfattare 

Faktorer som anses viktiga av användaren i fallande ordning med avseende på medelvärdet: 

1. Fokus på att eliminera tekniska problem (4,56) 

2. Erbjudandet av en flexibilitet till arbetsmiljön (4,24) 

3. Inkludering av mänsklig interaktion (3,59) 

4. Individanpassning av materialet (3,37) 

5. Pedagogiskt fokus (3,31) 

6. Genomtänkt design (3,26) 

7. Minskad konkurrens (2,91) 

8. Blandning av lärandestilar (2,4) 

9. Andra kursare i motiverande syfte (1,77) 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att sex av nio identifierade faktorer berörande användbar-

heten ansågs som viktiga av användarna. Sprids dessa faktorer ut på de tre attributen för an-

vändbarhet håller ändamålsenlighet ett av dessa, effektivitet två medan för tillfredsställelse 

ansågs alla identifierade faktorer att vara av vikt. Gällande ändamålsenligheten ansågs peda-

gogik som den enda faktor att vara av betydande vikt för användbarheten. För att användare 

ska nå sina mål med e-learning är det således viktigt tillgodose denna aspekt. Effektivitets-

attributet ansågs flexibel miljö vara den tyngst vägande faktorn för att användbarhet ska upp-

nås. Även individanpassning genom självstyrd studietakt bör tillgodoses. För det sista attribu-

tet, tillfredsställelse, ansågs alla omfrågade faktorer vara viktiga för användbarheten. Den i 

detta fall överlägset viktigaste faktor pekar mot en fungerande teknik. 

Då utfallet på de graderade frågorna, bortsett från tekniska problem och en flexibel arbets-

miljö, håller sig i regel neutralt, ställer vi oss frågande till om e-learningen haft det genomslag 

som förväntats. Att det ligger så pass neutralt indikerar för oss att e-learning uppfyllt företa-

gets kriterier för att implementerats. Argumentet till detta är att om de haft starkare känslor, 
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hade de troligtvis också engagerat sig mer i en åsiktsenkät, då denna potentiellt hade lett till 

förbättringsmöjligheter. Genom att istället placera sig så nära det neutrala som möjligt, ser vi 

en slags ovisshet som tyder på att e-learningen och egentligen utbildning i sig kanske ses som 

ett slags nödvändigt ont än en möjlighet till personligt växande eller vidareutbildning.  

6.2 Förslag till vidare forskning - Blended learning 

Med en ganska ljummen attityd i bagaget från den utförda studien, kanske e-learning inte är 

fulländat som ett verktyg för att förmedla utbildning och vidare forskning kring nya metoder 

krävs helt enkelt för att finna ett alternativ. Ett sådant är det tidigare beskrivna blended le-

arning, som i sitt mixande av digitala lärandeplattformar och traditionellt klassrumslärande 

har en unik möjlighet att täcka upp de gap e-learning i sitt nuvarande förfarande uppvisar. 

Blended learning hade inte minst bemött den tredje viktigaste faktorn, mänsklig interaktion, 

utan hade också kunnat potentiellt råda bot på nummer ett, tekniska problem, genom att dels 

erbjuda handledare och dels eliminera vissa av de tekniska bitarna genom att introducera lä-

rare. Vi ser därför en potential i att blended learning uppmärksammas som område för vidare 

forskning. 

6.2.1 Prioritering av faktorer 

Tidigare forskning ger ingen utsago om inbördes prioriteringar, utan listar endast faktorerna 

separat från varandra. Vi är medvetna om att med hjälp av en slags beroendeanalys, det vill 

säga i vilken ordning faktorerna hade behövt förverkligats, hade en rangordning av faktorerna 

kunnat genomföras och således hade en mer dynamisk modell kunnat arbetas fram. Detta är 

en svaghet med vår undersökningsmodell som vi öppet kritiserar, men då rangordningen inte 

var central för vår studie skulle framtida forskning kunna utforska detta vidare för att addera 

dynamiken till den presenterade modellen. 
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