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Studien har genomförts med stöd i en kvantitativ enkät om vad som 

påverkar inställningen till online-utbildning. Genom Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) samt 

tidigare forskning har 5 faktorer valts att undersökas som möjliga 

faktorer till vad som påverkar inställningen till online-utbildning. 

Dessa är kön, ålder, attityden till teknologi, upplevd läs- och 

skrivförmåga samt upplevd autonomi. Av dessa faktorer påvisar 

framför allt upplevd läs- och skrivförmåga, upplevd autonomi och 

attityden till teknologi kunna påverka inställningen till online-

utbildning. Även ålder tenderar att påverka inställningen till online-

utbildning. Ovannämnda faktorer kan anses särskilt viktiga vid 

arbete med online-utbildningar. Slutsatser av studien är 

fortsättningsvis uppmärksammandet av en utmaning i att utveckla 

online-utbildning, som verktyg, till att kunna bidra med samma 

inlärningsmöjligheter som vid traditionell/klassisk utbildning samt 

att motivation är ett fält som borde vara väl utforskat vid 

utformningen av online-utbildning för att maximera lärresultatets 

möjligheter vid online-utbildning. 
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INTRODUKTION 
Online-utbildning är ett växande fenomen som idag får alltmer uppmärksamhet vilket i 

sin tur har lett till ett ökat bidrag av forskning inom fältet. Med tanke på detta växande 

fenomen vill jag undersöka inställningen till online-utbildning och vad som kan tänkas 

påverka denna. I följande avsnitt presenteras online-utbildning och hur och varför det är 

viktigt i förhållande till lärandet på arbetsplatser. Relevanta avgränsningar och 

definitioner kommer att klargöras för och slutligen framhålls tidigare forskning samt teori 

lämplig för att sedan förstå och tolka den funna empirin.   

Tidigare forskning visar på ett brett fält inom pedagogisk forskning för barn i skolan 

respektive studenter i högskolan (Randolph, Julnes, Sutinen & Lehman, 2008). Gällande 

vuxnas lärande på arbetsplatser är fältet mer begränsat. Med tanke på denna begränsning 

i samband med att online-utbildning blivit allt mer aktuellt önskas ett mer utforskat 

arbetslivspedagogiskt fält. Av den anledningen har jag alltså valt att utforska olika 

faktorer som kan påverka inställningen till online-utbildningen, på arbetsplatser, i form 

av att inställningen antingen blir mer positiv eller mer negativ. Med hänsyn till att lärandet 

på arbetsplatser står i huvudfokus kan en arbetslivspedagogisk relevans fastställas.  

Bakgrund 

På mycket kort tid har teknologin och möjligheter till digital kommunikation växt 

(Schroeder, 2012). Vi kan kalla tiden vi lever i som en era av masskommunikation och 

genom teknologisk utveckling har vi idag tillgång till flera verktyg för interaktion (Kress, 

2003). Selander (2017) talar om en alltmer teknologiserad värld innehållande nya sätt att 

använda teknologi för att uppnå ett lärande. Selander beskriver dagens samhälle som 

genomgående av en gigantisk omvandling som söker ett digitaliserat och globaliserat 

samhälle som kan beskrivas av mobilitet och med ett dynamiskt samspel. Till följd av 

detta menar Selander att det finns en utmaning för hur vi sedan kan utveckla arbetet med 

utbildning för att göra den digitala teknikens distribuerade information och 

kommunikation tillgänglig för de som använder den. Battro och Fischer (2012) talar 

också om en era av teknik som erbjuder nya, utvecklade metoder för utbildning. I denna 

nya, teknologiserade värld menar Battro och Fischer vidare att det finns andra kognitiva 

möjligheter för lärande och att det med tanke på detta behövs en utvecklad förståelse för 

den förändrade pedagogiken som (behöver) uppstår i samband med detta.  

Illeris beskriver hur utbildning, i samband med den teknologiska utvecklingen, kan bidra 

till ett lärande som han i sin tur beskriver som “varje process som hos levande organismer 

leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk 

mognad eller åldrande” (Illeris, 2015, s. 18). I våra så kallade “kunskaps- och konkurrens-

samhällen” (resultaten av en ekonomisk tillväxt och globaliserad konkurrens vilka 

uppfattas som avgörande element för samhällets överlevnadsförmåga) utvecklas alltså 

teknologin och då menar Illeris (2015) att lärandet blir en central parameter.  

Att uppnå ett lärande genom utbildning är således eftersträvansvärt och även utmanande 

i snabbt utvecklande samhällen. Med tanke på angelägenheten om att kunna erbjuda 

utbildning med goda lärresultat, för att samhällen ska kunna stå sig konkurrenskraftiga, 

finns ett såväl pedagogiskt som samhälleligt intresse och relevans. Med utbildning söks 

ett lärande således äga rum (Illeris, 2015) och i den här texten syftar utbildningen till den 

utbildning, mer specifikt online-utbildning, som bedrivs genom arbetslivet. Trots 
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utbildningens relevans för olika nivåer av skolgången görs, i den här studien, en 

avgränsning till den arbetslivsrelaterade online-utbildningen. Eftersom den utbildning 

och det lärande som beskrivs i den här studien syftar till en arbetslivsrelaterad kontext 

kan, utöver en pedagogisk relevans, mer specifikt en arbetslivspedagogisk relevans 

fastställas. 

Vad är online-utbildning? 

Med online-utbildning syftas i den här studien till utbildningstillfällen huvudsakligen i 

förhållande till arbetsplatser. Det gäller alltså inte klassrum eller klassisk skolgång utan 

rör vuxnas lärande på arbetsplatser. Online-utbildning, så som begreppet benämns i den 

här studien (ett organiserat lärtillfälle via online/digitala artefakter), har en hel del 

synonyma namn. Sådana är e-learning, online learning, nätbaserad utbildning, 

distansutbildning, IT supported learning, information and technology communication, 

webbaserad utbildning, distance learning m.fl.1 Baran, Correia och Thompson (2011) 

skriver att online-utbildning har uppkommit som ett resultat av att internet verkar som ett 

gemensamt medium för olika utbildningstillfällen mellan lärare och lärande. Genom 

digitala online-utbildningar menar Baran, Correia och Thompson vidare att detta typ av 

lärande samt undervisning skiljer sig från det klassiska klassrummet och att pedagogiken 

därefter också behöver förändras utifrån de olika möjligheter och begränsningar som 

uppstår. Ett exempel på en sådan begränsning, för online-utbildning, beskrivs enligt Søby 

(1999) som att utbildning, traditionellt och kulturellt, genom artefakter såsom böcker och 

klassrum, beskrivs ge bättre möjligheter samt bidra till en miljö med mer mänsklig 

kontakt. Søby beskriver vidare att synen på online-utbildning uppfattas som något ”platt” 

och med syfte att endast överföra kunskap i en bestämd form till en stor mängd personer. 

Sedan millennieskiftet har online-utbildning dock tagit en något annorlunda form. 

Forskare närmar sig det vuxna lärandet med stöd ur sociala och känslomässiga/affektiva 

antagande vilket Jones & Issroff (2005) menar ha påverkat forskningen kring lärande 

genom digitala verktyg till ett mer komplext forskningsfält med avsevärt mer betoning på 

social interaktion. Idag har vi alltså lämnat tankar och föreställningar om att online-

utbildning exempelvis inte skulle kunna innefatta mänsklig interaktion.  

McConnell (2006) skriver att online-utbildning idag spelar en stor roll i arbetet att stödja 

Europeiska Kommissionens (EC) arbete mot utvecklandet av dynamiska, 

tävlingsinriktade och ekonomisk kraftfulla samhällen. Forskning om online-utbildning är 

alltså inte endast en pedagogisk angelägenhet utan blir även av samhälleligt intresse. 

Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att utforska olika faktorer som kan påverka inställningen till online-

utbildningen i form av att inställningen antingen blir mer positiv eller mer negativ. Detta 

i sin tur eftersom att resultaten för lärandet kan påverkas av denna inställning. 

Genom att kartlägga de individer som verkar gilla- och de som verkar ogilla online-

utbildningen kan fortsättningsvis försök till en djupare förståelse uppnås för hur ett arbete 

                                                 

1 För den här studien kommer de synonyma begreppen benämnas som online-utbildning. Begreppet online-

utbildning kommer således att användas konsekvent. Om annat begrepp används finns särskilt skäl för detta 

och kommer i detta fall att redogöras för.  
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för online-utbildning kan bedrivas så att den blir så tillgänglig och tilltalande som möjligt 

samt i förlängningen så att den ger så goda lärresultat som möjligt. 

Med stöd ur tidigare forskning samt teori har 5 olika faktorer valts att undersöka. Dessa 

5 faktorer är kön, ålder, attityden till teknik, läs- och skrivförmåga samt den upplevda 

autonomin.  

Forskningsfråga 

Syftet besvaras genom följande forskningsfråga: 

- Hur ser relationen mellan olika variabler och inställningen till online-utbildning 

ut? 

Tidigare forskning 

Samtliga delar av den tidigare forskningen innehåller betydelsefulla element som 

antingen direkt eller i sin förlängning skulle kunna påverka inställningen till online-

utbildning. Den tidigare forskningen är framtagen med stöd ur samt med inspiration av 

UTAUT som presenteras i avsnittet ”teoretiskt ramverk”. Den går således att relatera eller 

koppla den tidigare forskningen till det teorin avser. 

Avståndets inverkan 

Moore (1996) beskriver att ”transactional distance” inom utbildning på distans berör 

problematiken i det avståndet som uppstår vid distans mellan lärande och utbildare samt 

utbildningens funktioner såsom struktur, nivå av interaktion och så kallad ”learner 

autonomy” eller ”learner agency”. I samband med transactional distance menar Moore 

att autonomin förloras. Learner autonomy innebär att den lärande ska ha möjlighet att 

påverka samt bära ansvar för utbildningens funktioner, interaktion med utbildare och 

andra lärande, ha kontroll över sin planering m.m. och detta är enligt Moore alltså en 

nyckel i ett lyckat lärandemoment. Moore (1996) belyser att den som genomgår 

utbildning och som har en stark autonomi har större chanser att klara av en god planering, 

att upprätthålla strukturer och kommunikation jämfört med en som inte har samma nivå 

av autonomi. Andra forskare som påtalar vikten av autonomi är Seale och Martyn (2010). 

Seale och Martyn skriver att det är särskilt viktigt för att göra online-utbildningen 

tillgänglig för så många personer som möjligt. 

Med stöd ifrån Friesen och Peters’, som säger att online-utbildning är påverkat av 

marknadsorienterade samhällen i förhållande till exempelvis effektivitet, skriver 

Reneland-Forsman (2009) att även kunskap blir ett resultat av ett dekontuextualiserat 

förhållningssätt, såsom det finns risk för vid online-utbildningar. Reneland-Forsman 

menar att online-utbildning handlar om så kallade ”learning objects” vilket innebär att en 

stor sammansättning av kunskap, i digitala databaser, massproduceras och sprids oavsett 

kontext. Detta förutsätter således en grundtanke i att kunskap är något som kan överföras 

i sin helhet från en individ till en annan, oavsett sammanhang, vilket kan bli problematiskt 

när pedagogiken (oftast) samtidigt utgår ifrån teorier om att människan lär sig olika 

beroende av sociala sammanhang. 
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Läs- och skrivförmåga som förutsättning för lärandet i online-utbildning 

I KK-stiftelsens skriftserie (2002) påtalas en exkludering av de individer med 

skrivsvårigheter som genomgår online-utbildning. De individer som ej är bekväma i skrift 

kan anse sig sämre och/eller långsamma och begränsas alltså i sin delaktighet, om den 

förutsätter skrift. Bol och Garner (2011) tar vidare upp läsförmågan som en faktor till 

möjligheten för lärandet. Online-utbildning innebär ofta större mängder text som skall 

läsas av individen själv och genom författarnas studie kommer de fram till att “starka” 

läsare gör bättre ifrån sig jämfört med de som anser sig vara sämre. Detta menar 

författarna själva beror på att de med högre läsförmåga har starkare/bättre så kallade 

metakognitiva strategier som möjliggör reflektion under både planering och själva 

läsandet där de lättare kan sortera ut det som är relevant från det som är irrelevant eller 

det läsaren redan kan (Bol & Garner, 2011) 

Förmågan att utvärdera och orientera sig i skrift genom digitala verktyg kan benämnas 

”Digital literacy”. Det handlar om individens förmåga att hantera och bedöma relevant 

information. Mohammadyari och Singh (2015) har i sin studie om hur online-utbildning 

påverkar prestationer, funnit signifikanta samband mellan digital literacy och nivån av 

individens prestationer efter att ha deltagit i en online-utbildning. Resultaten av studien 

indikerar alltså att det finns ett samband mellan resultatet av lärtillfället och hur väl 

individen kan orientera sig och utvärdera innehållet av digitala artefakter. 

Kön och identitet 

Herring (2000) menar att den fysiska frånvaron vid online-utbildning innebär att internet 

blir ett verktyg med demokrati och jämställdhet som förutsättning eftersom alla 

indikationer på kön, social klass och etnisk tillhörighet osynliggörs. Detta skulle alltså 

kunna vara till vissa individers fördel. I likhet med detta resonemang om osynliggörandet 

av identitet menar Reneland-Forsman (2009) att även kläder, tal och kroppsspråk 

begränsas. Relenad-Forsman hävdar att dock att detta kan vara problematiskt eftersom 

det innebär svårigheter för individer att uttrycka sig i enighet med exempelvis sin etniska 

tillhörighet eller ”to speak out of character” vilket kan vara en hjälpsam tillgång genom 

att fungera som ett slags stöd i hur individer uttrycker sig. 

Det finns alltså situationer då osynliggörandet av faktorer såsom kön eller social klass 

innebär ett hinder eller utgör en slags begränsning. Samtidigt anser Herring (2000) dock 

även att det kan finnas ett syfte i att känna till andras kön eftersom detta kan spela roll för 

hur innehåll i online-forum hanteras och tolkas. Exempelvis visar forskningen genomförd 

av Herring att kvinnor, jämfört med män, är mer känsliga för när respons uteblir. Detta 

uppfattar kvinnor ofta som något dåligt eller argt fastän intentionen inte alls varit sådan. 

En ökad förståelse för detta skulle således kunna underlätta vid kommunikation online. 

Attityd till teknik 

I en studie genomförd av Celik och Yesilyurt (2013) påvisas ett positivt, signifikant 

samband mellan attityd till teknologi och upplevelsen av den egna förmågan att hantera 

datorer. Med detta menas alltså att de som ansåg sig vara kunniga inom användandet av 

datorer även hade en mer positiv inställning till användandet av teknik. I samma studie 

visas även att attityden till teknologi i samband med rädslan inför att använda datorer 

tillsammans positivt, signifikant påverkar inställningen till att använda datorer i 

utbildningssyfte. I sin studie hävdar Celik och Yesilyurt (2013) att inställningen till 



 

5 

teknologi, upplevelsen av förmågan att använda datorer samt rädslan för att inte kunna 

använda datorer är bland de viktigaste faktorerna för inställningen till användandet av 

datorer i utbildningssyfte. Avslutningsvis påtalar Celik och Yesilyurt vikten av att 

attityden till teknologi är positiv, att rädslan för användandet av datorer är låg och att 

upplevelsen av den egna förmågan av datorhantering är hög. 

Ålder påvisas även vara en betydelsefull faktor för attityden till teknik. Detta visas bl.a. i 

en studie gjord av Steven, William och Chet (2012) som har påvisat ett signifikant 

samband mellan ålder och inställningen till teknik. Vidare presenterar de resultat som 

tyder på att attityden till teknik sedan korrelerar med motivation på arbetsplatsen – äldre 

personer med en mer positiv inställning till teknik upplever i sin tur en högre grad 

motivation och arbetsnöjdhet (Steven, William & Chet, 2012). Hauk, Hüffmeier och 

Krumm (2018) påvisar genom en metastudie att ålder har ett negativt signifikant samband 

med inställningen till teknologi i form av användarvänlighet, funktionalitet samt syfte för 

användning. Detta betyder att en högre ålder innebär lägre uppmätta värden för inställning 

till teknik. Studien har beaktat resultaten i förhållande till tidsaspekter varpå inga faktorer 

relaterade till kohorter kan uppmätas. Med tanke på en åldrande befolkning i samhället 

(att människor idag lever och arbetar vid en högre ålder) menar Steven, William och Chet 

(2018) att det är viktigt att mäta ålder som en betydande faktor för teknik som fenomen. 

Asynkron och synkron kommunikation 

Enligt Reneland-Forsman (2009) betraktas ofta kanalerna för online-utbildning som så 

kallad ”asynkron” vilket innefattar kommunikation som exempelvis är textbaserad och 

inte sker i nutid, exempelvis e-mail. Idag är tekniken långt kommen och medel för en mer 

komplex metod för kommunikation finns tillgänglig. Denna kommunikation benämner 

Reneland-Forsman (2009) som synkron vilket innefattar kommunikation som sker i nutid 

genom text, ljud, chat eller videokonferens exempelvis Skype. De synkrona verktygen är 

fortfarande under utveckling och kan användas exempelvis vid seminarier och 

rådgivning. Synkron kommunikation har blivit allt mer tillgängligt genom diverse 

funktioner såsom inbyggda kameror och mikrofoner i datorer (Reneland-Forsman, 2009). 

Tanis och Barker (2017) har i en studie om hur ”e-mentoring” med fördelar kan bedrivas 

kommit fram till resultat som indikerar att de synkrona kommunikationsmöjligheterna 

uppfattas som mer gynnsamma och effektiva snarare än den asynkrona 

kommunikationen. Resultaten i den kvalitativa studien förnekar inte den asynkrona 

kommunikationens fördelar men dessa menas vara begränsade till när information 

angående tider, schema och planering ska förmedlas och inte när det faktiska lärandet av 

objektet/objekten skulle ske – då menas synkron kommunikation vara bättre. Denna åsikt 

var ömsesidig för såväl lärare som de lärande som deltog i studien. 

I en studie av Yoo, Han och Huang (2012) undersöks motivationen till användandet av 

online-utbildning och hur denna påverkas. Resultat visar på att motivationen påverkas av 

faktorer kopplade till bland annat kommunikationsmöjligheter. Strukturen för 

kommunikationsmöjligheter var alltså avgörande för den inre motivationen till att 

använda online-utbildning. Den inre motivationen hade i sin tur ett direkt samband till 

benägenheten att delta i online-utbildning (jämfört med yttre motivation som inte 

uppvisade något samband med benägenheten att delta i online-utbildning). Ytterligare 

resultat som presenteras genom studien av Yoo, Han och Huang (2012) är att 
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intrapersonella relationer är positivt för den inre motivationen. Denna interpersonella 

relation ska, enligt Yo, Han och Huang, finnas i den synkrona kommunikationen. 

Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras teorin Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) som används som ett stöd för att besvara forskningsfrågan om vad som 

påverkar inställningen (attityden) till online-utbildning. Teorin har även påverkat valet av 

tidigare forskning och hur denna är relevant i avseende till studiens syfte. Enligt David 

och Sutton (2016) kan teorin kallas “grundad” vilket de menar innebär att den är 

förankrad i en slags verklighetsuppfattning och inte är ”tagen ur luften”. Därför utgår 

studien ifrån en så kallad grundad teori.  

Vidare följer en förklaring av teorin och hur den används för att besvara studiens 

forskningsfråga samt hur den kan användas för att förstå resultaten. 

En modell för lärande 

UTAUT är en teori som vuxit fram genom originalet Technology Acceptance Model 

(TAM) vilken introducerades första gången 1986 av Fred Davis (Lai, 2017). 

Originalmodellen TAM, enligt figur 1, illustrerar och förklarar faktorer som påverkar 

acceptans gentemot användandet av datorer. 

  

Figur 1. Originalmodellen av ”Technology Acceptance Model”. 

I TAM undersöks huvudsakligen två aspekter vilka är ”perceived usefulness” (upplevd 

användbarhet/nytta) and ”perceived ease of use” (upplevd användarvänlighet). Individers 

uppfattning av användandet av datorer kan enligt TAM också påverkas av andra externa 

variabler, benämnda X1-X3. 

TAM har utvecklats ett flertalgånger och resulterat i modellerna TAM2 och TAM3. Efter 

TAM3 presenterades slutligen UTAUT, enligt figur 2, 2013 av Venkatesh, Morris, Davis 

and Davis (Lai, 2017).  

Den slutgiltiga modellen, enligt figur 2, har använts i mängder av pedagogiska studier av 

forskare såsom Mohammadyari och Singh (2015) som genom UTAUT har undersökt 

lärande genom e-learning. Även Yoo, Han och Huang (2012) har genom UTAUT 
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undersökt hur motivation påverkar inställningen till användandet av online-utbildning på 

arbetsplatser. Avslutande exempel för hur UTAUT har använts i tidigare forskning är i 

Chen’s (2011) studie där han har använt modellen som ett analysverktyg för att förstå hur 

olika faktorer påverkar inställningen till e-learning.  

 

Figur 2. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)  

I modellen ovan (figur 2) presenteras fyra huvudfaktorer vilka alltså påverkar attityden 

till användandet av datorer (Lai, 2017). Dessa fyra faktorer är “performance expectancy”, 

“effort expectancy”, “social influence” och “facilitating conditions”. Utöver dessa fyra 

huvudfaktorer läggs det till ytterliga fyra premisser hos varje individ som påverkar 

huvudfaktorerna. De fyra individuella premisserna är kön, ålder, erfarenhet och om 

användandet av teknologi är frivilligt eller ej. 

I tidigare forskning refereras ofta Venkatesh, Morris, Davis och Davis (2003) och deras 

tolkning av modellen. Venkatesh et al. skriver att modellen med fördelar används för att 

kunna designa teknologiska verktyg (såsom online-utbildning) med en grund i god 

förståelse av vad som sannolikt påverkar individers inställning till denna. Lai (2017) 

skriver, i enlighet, med Venkatesh et al. (2003), i sin artikel att modellen tagits fram för 

att förklara attityder till teknologi som sedan ligger till grund för individers beteenden. 

I Lai’s (2017) artikel diskuteras fördelar och nackdelar med UTAUT. Fördelen är att 

modellen är komplex samt att den med fördel enkelt beskriver samband. Nackdelen är att 

samtliga faktorer som mäts direkt faller under de redan befintliga huvudfaktorerna och 

individuella premisserna vilket omöjliggör för nya faktorer eller variabler att upptäckas 

eller ”tillåtas” att ta plats. Venkatesh et al. (2003) påtalar även att UTAUT är en modell 

som ”endast’ fastställer saker vi redan vet om hur individers attityder påverkas (och sedan 

leder till beteenden) men att modellen är ett bra verktyg som utgör en grund varpå vi kan 

göra ytterliga forskning och föra nya diskussioner och resonemang. 

I den här studien tillämpas teorin för hur attityder skapas men inte vidare för hur dessa 

leder till beteenden. Teorin i sin helhet tillämpas således inte utan endast de delar som är 

relevanta för den här studien vilka alltså rör hur attityder skapas. Detta eftersom studien 

syftar till att undersöka vad som påverkar inställningen (attityden) till online-utbildning. 

De relevanta delarna av teorin utgör som tidigare nämnt en grund för den tidigare 

forskning som presenterats. De delar av UTAUT som huvudsakligen valts att belysas är 
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effort expectancy, facilitating conditions, kön samt ålder. Venkatesh et al. (2003) 

beskriver hur de respektive faktorerna mäts varigenom dessa förståelse för vad de betyder 

även blir tydligare.  

Effort expecatancy behandlar frågor om teknologins användarvänlighet, om det kräver en 

väldigt stor ansträngning för individer att förstå och kunna använda teknologin eller om 

det upplevs vara enkelt. Den tidigare forskningen pekar, i likhet med effort expectancy, 

på att individers läs- och skrivförmåga förväntas påverka denna upplevelse och det är 

således därför denna tidigare forskning valts att presenteras och även mätas genom 

enkäten. 

Facilitating conditions rör frågan om huruvida individen upplever att infrastrukturen är 

funktionell, om den har ett relevant syfte till innehållet samt hur teknologin fungerar som 

verktyg. Facilitating conditions syftar i likhet med effort expectancy även på om 

individen upplever att den har den kunskap som krävs för att kunna använda teknologin. 

Det kan, med tanke på UTAUT och det modellen avser gällande facilitating conditions, 

dras paralleller till den förlorade autonomin, som presenterats i den tidigare forskningen, 

som uppstår vid det avstånd som medförs vid online-utbildningar. Med facilitationg 

conditions syftas teknologins tekniska- och strukturella förutsättningar vilka alltså enligt 

Moore (1996) menas komprimeras vid online-utbildning. Kommunikationsmöjlighet 

nämns som en bidragande faktor till den upplevda autonomin men det menas även 

påverka attityden till deltagandet i online-utbildning (Yoo, Han och Huang, 2015) och 

kan därför kopplas till såväl autonomi som facilitation conditions. Detta eftersom det 

relateras till hur de tekniska- och strukturella förutsättningarna påverkar attityden. 

Kön, vilket är en av de personliga faktorer som spelar roll för skapandet av attityder, 

förklaras genom tidigare forskning också ha en betydande roll för hur de digitala 

verktygen tolkas och formar varierande attityder. Ålder presenteras också som en 

personlig, betydande faktor inom UTAUT-teorin. Även detta bekräftas alltså genom den 

tidigare forskningen som presenterats under avsnittet ”Attityd till teknik”. 

Som tidigare uttryckt är de huvudfaktorer som undersöks kopplade till faktorerna effort 

expectancy, facilitating conditions, kön och ålder. Hur dessa delar av teorin i kombination 

med den tidigare forskningen lett till vilka enkätfrågorna som tagits fram förklaras i 

metodavsnitt ”Instrument”. 

Vid tolkning av empirin, insamlad genom enkätstudien, återanknyts de relevanta delarna 

av UTAUT. Teorin tillsammans med den tidigare forskningen har gjort grund för de 

hypoteser som prövas genom studien och resultaten analyseras således i förhållande till 

teorin samt den tidigare forskningen.   

Avslutningsvis görs ett förtydligande gällande teorin och dess tillämpning. Teorin 

används dels som ett ramverk för vilken tidigare forskning som valts att belysa och 

därefter vilka aspekter och faktorer som undersöks i enkäten genom hypoteser. Vidare 

används teorin som ett slags verktyg eller stöd för att genomföra relevanta analyser av 

enkätstudien och den data som samlas in genom denna. 
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METOD 
I metodavsnittet motiveras det kvantitativa utgångsläget. Här belyses även dess styrkor 

och svagheter. Syftet med studien var ursprungligen att söka signifikanta samband genom 

hypotesprövning. Med tanke på det begränsade urvalet har analyser nödvändiga för detta 

inte kunnat genomföras vilket följaktligen lett till att analysen av resultaten skett med 

hjälp av univariata analyser. Vidare har forskningsfrågan även anpassats till den 

nuvarande. Samtlig information rörande ändringen av metoden kommer att redogöras för. 

I avsnittet redogörs de forskningsetiska principerna även för, vilka har utgjort grund för 

studiens etiska förhållningssätt. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet i form av 

reliabilitet och validitet. 

Metod och metodologiska utgångspunkter 

Långt in i arbetets gång fick studien ta en annan riktning till följd av ett för begränsat 

urval. Denna förändring av riktning har påverkat studien, inte bara i resultatdelen men 

även i frågeställning och metod. 

Studien var tänkt som sagt planerad att genomföras med en hypotes-deduktiv ansats. 

Eftersom att studien trots förändringen förhåller sig till en vald teori (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology) utgår således metoden fortfarande med en deduktiv 

ansats (David & Sutton, 2016). 

För att besvara den ursprungliga forskningsfrågan (Vilka faktorer påverka inställningen 

till online-utbildning?) ställdes hypoteser upp vilka syftade till att söka orsakssamband. 

Då forskningsfrågan syftade till att söka orsakssamband valdes en kvantitativ riktning 

eftersom kvalitativ forskning inte kan avgöra om det finns systematiska eller enbart 

slumpmässiga samband (David och Sutton, 2016). Att utesluta en kvalitativ och induktiv 

forskningsansats skulle enligt David och Sutton (2016) kunna innebära en förlust av de 

explorativa, mer insiktsfulla egenskaperna av studieobjekten. För den här studien var det 

dock, som redogjorts för, av avgörande betydelse att välja den kvantitativa riktningen. 

Efter de förändringar som skett har den kvantitativa utgångspunkten behållits eftersom 

den fortfarande fyller ett syfte av att utforska förhållandet mellan olika variabler inom det 

specifika urvalet. 

För att besvara forskningsfrågan genom en kvantitativ metod utformades en enkät. 

Enkäten syftar till att samla in nödvändiga data för att genomföra de analyser som krävs 

för att besvara den ursprungliga forskningsfrågan. Trots att forskningsfrågan (och 

analysen) ändrades på vägen, till att undersöka mer övergripande snarare än att söka 

orsakssamband, anses enkäten och de svar som samlats in vara tillräckliga för att kunna 

genomföra relevanta univariata analyser nödvändiga med tanke på studiens nya syfte.  

David och Sutton (2016) menar att fördelar med att använda en internetbaserad enkät, 

vilket är aktuellt för den här studien, delvis är automatiseringen av data i lämplig 

mjukvara för statistisk analys, delvis att datainsamligsperioden blir kort och 

handläggningen snabb samt att det är lättare att nå en större urvalsgrupp. David och Sutton 

belyser vidare att en förundersökning kan vara lämplig när nödvändiga egenskaper för 

urvalsgruppen saknas eftersom att förundersökningen kan sålla bort personer som inte har 

rätt urvalskriterier. Med tanke på att det fanns specifika urvalskriterier, så som att 

respondenten ska ha genomgått en online-utbildning i arbetslivet, skulle detta kunna vara 

relevant. Ingen förundersökning genomfördes dock. Istället tydliggjordes 
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urvalskriterierna i början av studien och detta följdes av en uppmaning att endast delta 

om respondenten uppfyllde dessa. Kriterierna var få och lätta och redogöra för och därför 

ansågs detta vara tillräckligt. Genom enkäten kunde ett av kriterierna, ”ålder” (18+ år), 

kontrolleras genom att respondenten fick uppge sin ålder. 

I slutet av enkäten har en fri textruta lämnats. Denna ska ge respondenterna möjlighet att 

fritt tillägga information. De svar som tillkommer i samband med denna fria textruta har 

tänkts att analyseras genom en kvalitativ textanalys. Svaren som mottogs ansågs vara för 

få/begränsade för att kunna analyseras. De har dock tagits i beaktande som tilläggande 

information eller ytterliga synvinklar i resultatanalysen. För att läsa den tilläggande 

informationen skriven av respondenterna se avsnitt ”Valfritt tilläggande kommentarer” i 

resultatdelen. 

I en meta-studie av Randolph, Julnes, Sutinen och Lehman (2008) visas att majoriteten, 

närmare bestämt 74%, av studier genomförda i likande syfte har genomförts med en 

kvantitativ metod. Den mest vanligt förekommande oberoende variabeln att mäta är 

attityder och detta har mätts mest frekvent genom enkätstudier. Detta betyder att den här 

studien följer populära tendenser av vad och hur forskning i liknande sammanhang och 

med liknande syften bedrivits. 

Planering och genomförande 

Urval och insamling av empiriskt material. 

Gällande populationen skriver David och Sutton (2011) att det kan vara svårt att få en 

fullständig, oberoende lista på de individer som ska ingå. Med tanke på detta menar David 

och Sutton vidare att forskaren ofta behöver använda sig av andra källor, till exempel en 

organisation. Genom organisationen kan en lista nås och då är det viktigt att forskarna 

beaktar att listan på individer ej är oberoende framtagen utan även med förutsättning att 

individerna har en koppling till organisationen. 

Gällande urvalet fanns ett par olika planer som inte fullföljdes. Först och främst var 

populationen tänkt att bestå av medarbetare på en särskild arbetsplats. Bland dessa skulle 

ett mindre, slumpmässigt urval göras. Organisationen, vars medarbetare skulle utgöra 

populationen samt urvalet, drog sig ur och därför kunde detta urval, från denna population 

ej användas. Istället lades en länk på en privat Facebook-sida ut. Länken uppmanar alla 

(som uppfyllde vissa kriterier, se bilaga) att svara på enkäten och i länken gjordes tydligt 

vilka förutsättningar som gällde för medverkan samt syftet bakom enkäten. Länken 

delades ett flertal gånger samt ombads att delas vidare för att nå fler respondenter. De 

respondenter som nåddes genom denna metod ombads att vidare dela länken och på så 

sätt sprida den för att nå fler respondenter. Länken på den privata Facebook-sidan har 

även publicerats vid ett flertal gånger, också för att fånga upp fler respondenter. David 

och Sutton (2016) påtalar problematiken med urvalsmetoden vilket är att respondenterna 

inte kan utgöra ett representativt resultat utan snarare speglar det sociala nätverket. 

Med tanke på att i princip vem som helst (dock rimligtvis inom Sverige) skulle kunna 

komma i kontakt med och kunna delta i den här studien skulle populationen för den här 

studien kunna tänkas vara samtliga vuxna (18+) som i arbetslivet har genomgått en 

online-utbildning. I det här fallet är det dock sannolikt att populationen utgörs av personer 

i direkt kontaktnätverk, genom en kontakts kontakt eller alternativt en kontakt i ”3e hand”. 
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Urvalet, från vilken data samlas in, blir däremot mer begränsat. David och Sutton (2011) 

definierar två kategorier som benämns som Sannolikhetsurval och Icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval förutsätter att samtliga individer i populationen har 

samma möjlighet att bli valda och att urvalet görs utifrån en matematisk formel. Icke-

sannolikhetsurval används istället när det finns svårigheter i att identifiera samtliga 

individer för populationen. Eftersom att urvalet för den här studien ej kommer att baseras 

på en fullständig lista där individer tilldelas unika nummer och ett slumpmässigt urval 

sedan görs, exempelvis genom slumptalstabeller, kan ett sannolikhetsurval ej 

genomföras. Istället genomförs ett icke-sannolikhetsurval vilket förvisso kan lämpa sig 

bättre med tanke på att studien genomförs under särskilda tidsbegränsningar samt där det 

är opraktiskt att undersöka en mycket vitt spridd population (David & Sutton, 2011).  

Till en början var förhoppningen att nå ett representativt urval. Detta beskriver Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen (2010) innebär att det urval som görs kan spegla resultat som 

skulle gälla för hela pupulationen. Med tanke på att populationen är så pass stor och 

odefinierad skulle dock ett avsevärt större urval, med data insamlad genom annan metod 

än en privat Facebook-sida, krävas. För den här studien fanns en önskan om att nå upp 

emot 100 respondenter. 

Det totala urvalet utgjordes slutligen av 40 respondenter. Angående urvalsstorleken säger 

David och Sutton (2016) att ett litet urval inte nödvändigtvis behöver vara något dåligt. 

En grundläggande tanke menar David och Sutton är att urvalet med viss konfidensnivå 

ska kunna återfinnas i populationen. Med tanke på att populationen för den här studien, 

som tidigare nämnt, är okänd och rimligtvis mycket stor (alla över 18 år som i arbetslivet 

har genomgått en online-utbildning) är det osannolikt att det specifika urvalet skulle 

representera hela populationen. Istället för att nå representativa urval och signifikanta 

samband genom bivariata analyser kommer utforskning och förståelse kring de relevanta 

faktorerna och inställningen till online-utbildning, för den specifika urvalsgruppen, att 

sökas. 

Eftersom att inga bivariata analyser kommer att genomföras är det inte av relevans att 

diskutera exempelvis Typ 1 fel, metoder för att hantera bortfall (såsom poststratifiering) 

och liknande. 

Instrument 

Studien genomförs med en enkät. Enkäten är utformad för att söka möjliga faktorer som 

påverkar inställningen till online-utbildning. Som stöd för detta togs ursprungligen fem 

stycken hypoteser fram, förankrade genom tidigare forskning samt teori, vilka skulle 

fungera som ett stöd för att besvara det ursprungliga syftet (och dess forskningsfråga: 

vilka faktorer påverkar inställningen till online-utbildning?). Med den ändrade, och 

slutgiltiga forskningsfrågan (Hur ser relationen mellan olika variabler och inställningen 

till online-utbildning ut?) är enkätens innehåll dock fortfarande relevant och därför 

redogörs fortsättningsvis för hur den ursprungligen utformades. 

 

Vidare förklaras hur hypoteserna utgjort grund för enkätfrågorna som alltså 

ursprungligen tagits fram för att kunna testa hypoteserna och vidare besvara den 

ursprungliga forskningsfrågan. Åter igen påpekas att enkätens innehåll fortfarande är 

relevant trots ett nytt syfte och ny forskningsfråga. 
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För att testa ålder ställs av enkelhet en fråga om respondentens ålder. Anledningen till att 

testa ålder är eftersom teori samt den tidigare forskningen stödjer en hypotes om att ålder 

påverkar inställningen till online-utbildning. Kön testas genom att fråga respondenten om 

deras kön. Med hänsyn till såväl mångfald som integritet ges respondenten flera möjliga 

svar. 

Tidigare forskning pekar på att den upplevda autonomin är avgörande för hur individer 

upplever online-utbildningen den genomgår. Därför kommer frågor i enkäten röra just 

respondentens upplevelse av autonomi. Detta kommer att mätas i ett par olika frågor 

såsom om respondenten upplever kontroll över sin planering.  

Tidigare forskning visar på att läs- och skrivförmåga (såväl digital som icke-digital) 

påverkar resultatet av lärandet vid online-utbildningar. Därför undersöks respondentens 

upplevda läs- och skrivförmåga genom frågor såsom om respondenten anser sig vara 

läskunnig eller kapabel till att orientera sig i skrift.  

Exempel på fråga: Hur väl anser du att du att du kan orientera dig och läsa skrift på digitala 

forum?  

Svar: Mycket väl/utan svårigheter, Väl, Med vissa svårigheter, Med stora svårigheter. 

Attityden till teknologi kan bero på en rad olika saker såsom upplevd förmåga av 

användning av teknik samt upplevd rädsla för användning av teknik. Detta testas genom 

enkätfrågor om just respondentens upplevda förmåga till användandet av teknologin och 

om respondenten upplever någon form av rädsla inför att använda teknologi.  

Exempel på fråga: På vilken nivå anser du att du kan hantera datorer? 

Svar: Användande på mycket hög nivå, Hög förmåga till användande, Normal förmåga 

till användande, Begränsad förmåga till användande, Försämrad förmåga till användande. 

Eftersom den tekniska och strukturella infrastrukturen också påverkar attityden till 

användandet av teknologi undersöks upplevelsen av möjlighet till påverkan av denna. 

Exempel på fråga: I vilken utsträckning under deltagandet i online-utbildningen upplever 

du kontroll över din planering? 

Svar: Mycket kontroll, Viss kontroll, Begränsad kontroll, Ingen kontroll. 

En kompletterande textruta lämnas fri för respondenten att skriva om andra faktorer som 

individen själv upplever viktigt i samband med deras deltagande i online-utbildningar. 

Detta skulle även kunna vara användbar information om saker som enkätfrågorna inte 

redan undersöker. Den sista öppna frågan i enkäten kan även vara en indikator för 

eventuella missar eller oklarheter, beroende på hur svaren ser ut. 

Det empiririska materialet 

Den data som samlats in utgörs av primärkällor. David och Sutton (2016) skriver att valet 

om huruvida forskaren vill använda sig av primär datainsamling eller sekundära källor 

bestäms av källornas tillgänglighet och lämplighet för forskningsområdet i fråga. För den 

här studien var motivet till valet av att använda primär datainsamling huvudsakligen 

grundat av kriterier för studien. Oavsett kriterierna används med fördel en primär 

datainsamling då detta både är tillgängligt och lämpligt för att besvara forskningsfrågan. 
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Trovärdighet 

Med validitet avses i vilken utsträckning mätinstrument faktiskt undersöker det som avses 

(David & Sutton, 2016). Vanligtvis talas det om intern- och extern validitet. Intern 

validitet syftar till just mätinstrumentet och hur väl det mäter variablerna. Med intern 

validitet vill vi säkerställa att variationen i den beroende variabeln beror på det relevanta 

mätinstrumentet och inte är påverkat av andra faktorer (David & Sutton, 2016). Extern 

validitet menar David och Sutton (2016) syftar till hur väl forskningsresultaten kan 

generaliseras till större populationer och tillämpas i andra miljöer än för den specifika 

urvalsgruppen. 

För att säkerställa att enkäten mäter det den syftar till, och alltså inte beror på andra 

faktorer (intern validitet), söks specifik information kring respondentens förutsättningar 

för deltagandet i online-utbildningen (frivilligt, privat, genom arbete m.m.) samt av vilken 

karaktär online-utbildningen är av (kommunikationsmöjligheter m.m). Faktorer som mäts 

i detta avseende gäller online-utbildningens längd, omfattning, om online-utbildningen 

pågått under arbetstid eller på fritid samt om deltagandet är frivilligt eller icke-frivilligt. 

Reliabilitet beskriver David och Sutton (2016) syftar till att finna ett korrekt mått på en 

indikator där det är möjligt att upptäcka varians mellan olika grupper av fall. 

Reliabiliteten mäts alltså genom konsistensen i svaren men också i begränsningen genom 

mätfel. Mätfel är ett fel som uppstår genom forskaren själv och David och Sutton (2016) 

menar på att detta är helt oundvikligt eftersom det har och göra med en skattning påverkat 

av exempelvis personlig skicklighet, olika verktyg eller användandet av olika många 

decimaler. Det finns en medvetenhet om att ett större mätfel kan äventyra ett helt 

forskningsresultat eftersom de på ett betydande, felaktigt sätt kan påverka analysen av 

relationer mellan olika variabler (David & Sutton, 2016). 

 

För att säkerställa reliabiliteten kan samma frågor testas vid olika tillfällen och alltså 

undersöka konsekvensen av svaren. Detta kallas test-reset-metoden. David och Sutton 

(2016) menar på att detta oftast ej är möjligt eftersom det, liksom i detta fall, är svårt för 

respondenter att ”minnas” sina svar. Risken är alltså att testet mäter respondenternas 

minne och inte reliabiliteten. För den här studien är test vid två eller flera olika tillfällen 

dessutom ej möjligt med tanke på en tids- och resursbegränsning. Vad som däremot är 

möjligt att göra för att öka reliabiliteten är att noggrant konstruera instrumentet samt att 

ta mycket stöd av tidigare respekterade studier (David & Sutton, 2016). För den här 

studien innebär det att enkäten är noggrant utformat utifrån en väl känd teori samt 

framgångsrik tidigare forskning vilken är presenterad sedan tidigare.   

Etiska överväganden 

Målet för den här studien, gällande etiska aspekter, är att bedriva en forskningsetisk 

undersökning som följer alla de relevanta förespråkade åtgärderna och handlingar 

rekommenderade av Vetenskapsrådet. Detta görs genom att beakta såväl forskningskravet 

som individskyddskravet. Vetenskapsrådet (2002) menar att det handlar om att väga det 

möjliga eller förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker som medför negativa 

konsekvenser för uppgiftslämnare och en eventuell tredje person. Detta skall beaktas 

såväl kortsiktigt som långsiktigt. För att säkerställa att balans finns mellan 

forskningskravet och individskyddskravet följs de fyra forskningsetiska 
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huvudkraven/principerna av Vetenskapsrådet (2002) (grundläggande för 

individskyddskravet) presenterade nedan. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar uppgiftslämnare om deras uppgift i 

studien och vilka villkor som föreligger för deltagande. Sådan information är att 

deltagande är frivilligt och avbrott vid medverkan är tillåtet. Uppgiftslämnaren ska enligt 

informationskravet även få ta del av samtliga inslag i studien som rimligtvis kan tänkas 

påverka inställningen till uppgiftslämnaren deltagande. Detta är exempelvis information 

om hur pass aktivt eller passivt deltagandet är. 

Samtyckeskravet säkerställer att uppgiftslämnares deltagande sker med total autonomi, 

d.v.s. att deltagare själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Samtycke om 

deltagande ska säkerställas innan påbörjande av undersökning och i enighet med kravet 

har deltagande efter detta samtycke fortfarande rätt att avbryta sin medverkan. Om ett 

avbrott görs får inga negativa konsekvenser så som påtryckningar uppstå som följd. I den 

här studien måste samtycke inhämtas eftersom att deltagandet räknas som aktivt.  

Konfidentialitetskravet rör uppgiftslämnarens integritet. Kravet medför ett skydd för att 

personuppgifter ej skall hamna i obehörigas förfogande samt att identiteter avrapporteras 

så att enskilda människor ej kan identifieras. Detta gäller alltså såväl skriftligt och 

muntligt för andra än projektpersonal. Åter igen handlar det om att väga kunskapstillskott 

mot eventuella negativa konsekvenser för berörda. 

Nyttjandekravet innebär slutligen att de uppgifter som samlats in enbart används för 

forskningens ändamål. Inga uppgifter får alltså användas till exempelvis kommersiellt 

bruk eller i syften som ej är vetenskapliga. Nyttjandekravet innebär även att de insamlade 

uppgifterna ej direkt får påverka den enskilda såsom vid tvångsintagning eller i 

vårdsammanhang. För detta krävs särskilt medgivande. 

För att försöka försäkra sig om att respondenterna för den här enkätstudien är medvetna 

om det etiska förhållningssättet skickas ett missiv ut i samband med enkäten. Det går inte 

till 100% att kontrollera att samtliga respondenter läser missiv-brevet. Det som ligger 

inom kontroll är att erbjuda möjligheten att ta del av informationen – detta säkerställs. De 

huvudsakliga forskningsetiska principerna redogörs för alltså genom missiv. När 

respondenterna fått möjlighet att ta del av detta missiv och väljer att påbörja eller 

genomföra enkäten likställs detta med ett ”godkännande” av personuppgiftsbehandling, 

samtycke m.m. Även denna information framhålls. 

De forskningsetiska principerna kommer att finnas till hands genom samtliga delar av 

underökningen (planering, genomförande, efterarbete) för att finnas som stöd, underlag, 

ett säkerställande att principerna följs och noga beaktas genom hela processen. 

Analysmetod 

Resultaten kommer att analyseras utifrån tidigare forskning som i sin tur är framtagen 

mot bakgrund i vald teori (UTAUT). Analysen var tänkt att ske genom bivariata analyser 

som avser att studera sambandet (korrelationen) mellan två variabler (Djurfeldt, Larsson 

& Stjärnhagen, 2010). Syftet är att finna samband som avspeglar ett reellt orsakssamband 

och alltså inte enbart beror på tillfälligheter (skensamband).  

Efter insamling av data bestämdes dock att inte genomföra de bivariata analyserna 

eftersom att urvalet blev mycket begränsat (som tidigare nämnt 40 respondenter). Istället 

bestämdes hela resultatdelen att bestå av univariata analyser där bland annat korstabeller 
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och diagram illustrerar frekvens och hur de olika variablerna förhåller sig till varandra. 

Vad som utelämnas i de univariata analyserna, jämfört med de bivariata, är förlusten av 

möjligheten att uppmäta signifikanta samband. De univariata analyserna kan dock 

fortfarande visa på hur två variabler förhåller sig till varandra. 

När vi kollar på möjliga samband behöver det finnas en beroende och en oberoende 

variabel. Den beroende variabeln kan betecknas som y och den oberoende som x. Om 

inställning till online-utbildning ska analyseras i förhållande till ålder skulle online-

utbildning representera y och ålder som x. Inställningen till online-utbildning påverkas 

alltså av ålder. Det är i detta fall, av naturliga skäl, enkelt att förstå att åldern är oberoende 

och att det är inställningen till online-utbildning som varierar beroende på åldern. När det 

däremot inte är lika enkelt, som när attityden till teknik ska analyseras i förhållande till 

inställningen till online-utbildningen, blir det den teoretiska modellen och 

frågeställningen som avgör valet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). I det senare 

fallet kan orsakssamverkan gå åt både hållen och därför bestämmer alltså den teoretiska 

modellen och frågeställningen åt vilket håll orsakssambandet mäts. För att hantera 

möjliga så kallade dubbelriktade sambanden kan en longitudinell undersökning göras där 

sambandet undersöks över tid (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). För den här 

studien är detta inte relevant. 

För att göra en analys av resultaten kommer vissa frågor ur enkäten att sammanställas till 

så kallade index. Indexen redovisas för löpande under resultatdel. De index som har 

använts var tänkta att sammanställas genom medelvärden av de svar som ingick. Med 

tanke på att de möjliga värden för respektive frågor var olika valdes istället att addera 

samtliga värden vid skapandet av indexen. Denna funktion har genomförts i SPSS. Med 

facit i hand var denna metod eventuellt hjälpsam då det ger utrymme för framhållning av 

en större spridning med tanke på den begränsade respondentgruppen. 

Insamlade data har kodats i SPSS. De statistiska mått som används är variabler på 

nominal-, ordinal- och intervallskala. Majoriteten av variabler är på ordinalskala och är 

kategoriserade utifrån upplevda värden. 

En kompletterande kvalitativ analys var tänkt att utföras för det kommentarsfält där 

respondenterna kunde skriva fritt. Men tanke på att väldigt få användbara svar skickades 

in (svar som inte bara var exempelvis ”hej” eller ”nej”) valdes analysen att inte 

genomföras.  
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RESULTAT 
Resultaten för enkätstudien kommer att redogöras för genom beskrivande analyser 

(univariat analys). Resultaten är presenterade i tre huvuddelar vilka är: 

”Respondentgruppen”, ”Frekvens och fördelning inom de uppmätta variablerna” samt 

”Respondentgruppen i förhållande till de variabler som tros påverka inställningen till 

online-utbildning”.  

Den första delen syftar till att ge en bild av vilka respondenter som har deltagit i studien, 

vilken typ av online-utbildning de har deltagit i, premisserna för denna m.m. Den andra 

delen syftar till att visa på frekvens och fördelning inom de variabler som mätts, som tros 

kunna påverka inställningen till online-utbildning. I den sista huvuddelen analyseras 

inställningen till online-utbildning i förhållande till de olika variablerna som tros påverka 

inställningen till online-utbildning. 

Avslutningsvis kommer en del med de valfritt tilläggande kommentarerna att presenteras 

och detta följs sedan av en sammanfattning av hela resultatdelen. Samtlig presentation av 

resultaten syftar till att besvara forskningsfrågan:  

Hur ser relationen mellan olika variabler och inställningen till online-utbildning ut? 

Respondentgruppen 

I detta avsnitt görs några univariata analyser för att få en överblick över 

respondentgruppen. Informationen rör bl.a. premisser för den aktuella online-utbildning 

samt personliga förutsättningar såsom ålder och kön. 

Som tabell 1 nedan visar består respondenterna av män och kvinnor mellan 22 och 65 år. 

De utbildningar som respondenterna har deltagit i har varit varaktiga i max 12 månader 

och pågått som både heltid- och deltidsaktiviteter. Den generella inställningen till online-

utbildning är spridd från 1 (den lägsta/sämsta) till 4 (den högsta/bästa). 

Tabell 1 nedan visar på en majoritet av kvinnor. 26 respondenter var kvinnor och 14 

respondenter var män. Ingen respondent hade angett ”Annat” eller ”Vill ej svara”. 

Tabell 1. Frekvensstatistik över variabeln kön. 

Kön 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kvinna 26 65,0 65,0 65,0 

Man 14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

I figur 3 som följer finner vi spridningen för åldern. I analysen finner vi även att antalet 

svar uppmäts till 39 (N=39) vilket innebär ett bortfall av en respondents svar. Denna 

respondent kan omedvetet eller medvetet ha utelämnat sitt svar. Som vi kan se befinner 

sig majoriteten av respondenterna i åldersspannet 20 – 30 år. Sett till kurvan för 

normalfördelningen finns endast en avvikelse där en respondent varit märkvärt äldre än 
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majoriteten

 

Figur 3. Frekvensstatistik över variabeln ålder. 

 

27 respondenter, av 40, har genomgått en online-utbildning som har varat i max 1 månad. 

Av dessa 40 respondenter är det endast 4 personer som har genomgått en online-

utbildning med mer än 4 månades varaktighet. Detta visar följande tabell (tabell 2).  

Tabell 2. Frekvensstatistik över variabeln för varaktigheten för online-utbildningen. 

Tid.Utb 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 1 mån 27 67,5 67,5 67,5 

1-3 mån 9 22,5 22,5 90,0 

4-12 mån 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Majoriteten av online-utbildningar har följaktligen pågått som en deltidsaktivitet. Endast 

5 respondenter, av 40, har genomgått en utbildning på heltid. Detta visar tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Frekvensstatistik över variabeln för om online-utbildningen pågått som heltid- eller 

deltidsaktivitet. 

Hel.Del 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Heltid 5 12,5 12,5 12,5 

Deltid 35 87,5 87,5 100,0 
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Total 40 100,0 100,0  

 

Det index som mäter inställningen till online-utbildning utgörs av tre frågor varav två av 

dessa frågor haft svarsalternativ mellan 1 – 4 (1=bäst, 4=sämst) och en fråga med 

svarsalternativ 1 – 2 (1=bäst, 2=sämst). Som tidigare redogjorts för har värdena för de tre 

olika variablerna adderats vilket gör att vi nu ser värden på en skala från 3–10. Vi seri 

figur 4 nedan att endast 2 stycken respondent har gett högst möjliga värden på samtliga 

tre frågor som avser inställningen till online-utbildning vilket resulterar i ett värde på 3. 

Figur 4. Frekvensstatistik över index för inställningen till online-utbildning. 

Medelvärdet av inställningen till online-utbildning utifrån olika variabler  

De resultat som funnits är bl.a. att inställningen till online-utbildning verkar öka/vara 

bättre i samband med att synkron kommunikation funnits tillgänglig. Tabellerna nedan (4 

och 5) visar på att inställningen till online-utbildning ökar om respondenten under 

utbildningstillfället frivillig kunnat synliggöra sitt kroppsspråk samt sitt kön. 

Marginalerna för resultaten är dock små.    

Tabell 4. Jämförelse av medelvärden för inställningen till online-utbildning beroende på om 

utbildningstillfället inneburit att könet för deltagarna kunnat uppfattats. 

 

Report 

Ind.Inst.OU   

Uppfatta.Kön Mean N Std. Deviation 

Ja, frivilligt 5,2143 14 1,67233 

Ja, tvingat 4,7500 4 ,50000 

Nej ingen möjlighet 5,0909 22 1,54023 

Total 5,1000 40 1,49872 
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Tabell 5. Jämförelse av medelvärden för inställningen till online-utbildning beroende på om 

utbildningstillfället inneburit att kroppsspråket för deltagarna kunnat uppfattats. 

Report 

Ind.Inst.OU   

Uppfatta.Kroppsspråk Mean N Std. Deviation 

Ja, frivilligt 5,7500 4 2,87228 

Nej, frivilligt 4,0000 1 . 

Nej, ingen möjlighet 5,0571 35 1,32716 

Total 5,1000 40 1,49872 

 

Eftersom kommunikation, enligt tidigare forskning presenterad av Reneland-Forsman 

(2009) samt Tanis och Barker (2017), spelar en viktig roll i utbildningssammanhang, inte 

minst online, testades även respondentens upplevda möjlighet till interaktion med andra 

deltagare och utbildare. Resultaten för medelvärden gällande inställningen till online-

utbildning och den upplevda möjligheten till interaktion var motsägelsefulla den tidigare 

forskningen samt motstridiga de två resultat som nyss presenterats. Enligt tabell 6, nedan, 

ser vi att medelvärdet för inställningen till online-utbildning är högre för de som inte 

upplevt möjlighet att påverka interaktion med andra deltagare och utbildare. 

Tabell 6. Jämförelse av medelvärden för inställningen till online-utbildning beroende på upplevd 

kontroll/påverkan på interaktionen med andra deltagare och utbildare. 

Report 

Ind.Inst.OU   

Uppl.Interaktion Mean N Std. Deviation 

Stor möjlighet 4,0000 5 ,70711 

Viss möjlighet 4,8889 9 ,60093 

Begränsad möjlighet 4,9231 13 1,03775 

Ingen möjlighet 5,8462 13 2,15430 

Total 5,1000 40 1,49872 

 

Gällande om deltagandet för online-utbildning varit frivilligt eller ej visas ett resultat som 

inte heller är enigt med teorin. Resultatet säger att de som på tvingade grunder för 

deltagandet av online-utbildning har en bättre inställning till online-utbildning jämfört 

med de som medverkat på frivilliga grunder. Detta visar tabell 7 nedan. Åter igen är 

marginalen för resultaten små. Vad detta beror på går inte att fastställas men det är 

sannolikt att det beror på den begränsade mängden respondenter. Vid en större 

enkätstudie skulle resultaten kunna bli mer tydligt framkommande. Vidare tänkbart är att 

inställningen, i förhållande till denna variabel helt enkelt inte spelar något betydande roll. 

Tabell 7. Jämförelse av medelvärden för inställningen till online-utbildning beroende på om 

deltagandet skett frivilligt eller tvingat. 

Report 

Ind.Inst.OU   
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Frivillig Mean N Std. Deviation 

Ja 5,0000 23 1,56670 

Nej 5,2353 17 1,43742 

Total 5,1000 40 1,49872 

 

Det efterfrågades om respondenten fått avsatt arbetstid till att genomföra online-

utbildningen och vid mätning av medelvärdet av inställningen till online-utbildning 

beroende på denna faktor (om det funnits avsatt tid) uppvisas ingen större skillnad. Se 

nedan enligt tabell 8. 

Tabell 8. Jämförelse av medelvärden för inställningen till online-utbildning beroende på om 

respondent fått avsatt tid i arbetet för att genomföra online-utbildningen. 

Report 

Ind.Inst.OU   

Avsatt.Tid Mean N Std. Deviation 

Ja 5,0345 29 1,56941 

Nej 5,0000 6 1,26491 

Både och 5,6000 5 1,51658 

Total 5,1000 40 1,49872 

 

Sammanfattning 

Respondentgruppen består av 26 kvinnor och 14 män inom åldersspannet 22 – 65. 

Majoriteten av respondenterna har genomgått en online-utbildning som har pågått som en 

deltidsaktivitet samt varat i max 1 månad. Generellt sett för urvalet är en tendens till en 

mer negativ inställning till online-utbildning. 

När det kommer till de olika variabler som testades i enkäten och genom analyserna i 

SPSS var det endast två variabler som påvisade resultat i samma riktning som det den 

teoretiska modellen menar på. Dessa var om respondenten frivilligt valde att synliggöra 

sitt kön och sitt kroppsspråk vilket alltså resulterade i ett högre medelvärde för 

inställningen till online-utbildning. Andra variabler såsom om deltagandet varit frivilligt 

eller tvingat, om det avsatts tid på arbete m.m. gav inga indikationer på att ha ett 

samband med inställningen till online-utbildning. 

Frekvens och fördelning inom de uppmätta variablerna 

Respondentgruppens kön och ålder, vilka är variabler som tros påverka inställningen till 

online-utbildning, är redan presenterat i föregående avsnitt. Här följer alltså beskrivande 

analyser i form av frekvens och fördelning för de övriga variabler som tros påverka 

inställningen till online-utbildning. Dessa är Upplevd autonomi, Läs- och skrivförmåga 

samt Attityden till teknik. 
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Upplevd autonomi 

Som redogjort för har indexen skapats genom att addera värden för respektive variabel 

som ingår. Det index som mäter den upplevda autonomin består av tre enskilda variabler 

vilka efterfrågade möjligheten till kontroll över planering, kontroll över 

kommunikation/interaktion samt kontroll över strukturen för online-utbildningen. 

Enligt figur 5 nedan ser vi att indexet innebär ett lägsta värde på 3 och ett hösta värde på 

12. Enligt enkäten innebär 1 den högsta möjliga uppleva autonomi och 4 innebär 

lägst/sämst möjliga upplevd autonomi. För skalan på 3 – 12 innebär det 3 motsvarar hög 

upplevd autonomi och 12 motsvarar låg upplevd autonomi. 

Det vi ser enligt figur 5 är att flest respondenter (10 stycken) har angett ett totalt uppmätt 

värde på 9. Näst flest respondenter har uppmätt ett totalt värde på 8.  Medelvärdet för den 

upplevda autonomin är 6 och som vi ser har majoriteten av respondenterna uppmätt ett 

värde högre än 6. Endast 8 stycken respondenter har angett ett totalt värde på 6 eller 

mindre. Detta innebär att den upplevda autonomin för majoriteten av respondenterna på 

en skala från låg till hög, är något lägre/sämre. 

 

Figur 5. Diagram över frekvens och fördelning för den upplevda autonomin. 

Läs- och skrivförmåga 

Det index som mäter läs- och skrivförmågan utgörs av fyra enskilda frågor. Två frågor 

har undersökts gällande både digital samt ”vanlig” literacitet. De två frågor som 

efterfrågats rör respondenternas upplevda förmåga att uttrycka sig i skrift samt deras 

förmåga att orientera sig i text. Dessa två frågorna har alltså sedan undersökts för såväl 

”vanlig” som digital literacitet (vilket totalt sett motsvarar fyra olika frågor). 

Vad figuren nedan (figur 6) visar är att över 20 respondenter har ett uppmätt värde på 4. 

Detta innebär att de har angett värdet 1 på samtliga fyra frågor (enligt enkäten innebär 1 

bästa möjliga upplevda läs-och skrivförmåga och 4 innebär sämst möjliga upplevda läs- 

och skrivförmåga). Övervägande respondenter anser sig alltså ha en stark literacitet. 
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Figur 6. Diagram över frekvens och fördelning för läs-och skrivförmåga.  

Attityd till teknik  

Det index som mäter attityden till teknik består av tre enskilda variabler vilka efterfrågade 

den generella upplevelsen av användandet till teknik, upplevd stress inför att använda 

teknik samt upplevd förmåga att hantera datorer. 

För den här figuren (figur 7 nedan) gäller, liksom vid figur 4, att ett lågt värde innebär en 

bättre/mer positiv attityd till teknik. Eftersom att detta index består av värden från 3 frågor 

innebär det att det lägsta möjliga värdet (vilket motsvarar den mest positiva attityden till 

teknik) är 3. Följaktligen är det näst bästa värdet 4 följt av 5 o.s.v. De tre lästa värdena 

(3, 4 och 5) representeras av totalt sett 26 personer vilket är majoriteten av 

respondentgruppen på 40 personer. Detta innebär att övervägande respondenter har en 

positiv attityd till teknik.  

Hade en respondent uppgett de högsta möjliga värden på samtliga tre frågor (vilket skulle 

motsvara den mest negativa attityden till teknik) skulle detta värde motsvara 12. Som vi 

kan se enligt figur 7 nedan är det högsta uppmätta värdet för respondenterna 10 och detta 

värde representeras endast av en respondent. Det näst högsta värdet som presenteras är 7 

och detta värde representeras av 8 respondenter. Medelvärdet för samtliga tre frågor är 6. 

Med detta sagt kan vi konstatera att endast 9 respondenter har uppmätt ett värde högre än 

6 vilket följaktligen innebär att endast 9 respondenter har en mer negativ attityd till teknik. 

Den generella attityden till teknik, inom respondentgruppen, är mer positiv snarare än 

negativ. 
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Figur 7. Diagram över frekvens och fördelning för attityden till teknik. 

 

Relationen mellan inställningen till online-utbildning 
och de uppmätta variabler som tros påverka denna 

Samtliga analyser av relationer mäts i förhållande till inställningen till online-utbildning. 

De aktuella variablerna, i förhållande till online-utbildning, som valts att presenteras 

anses vara betydelsefulla. På vilket sätt redogörs för. De analyser som inte säger något, 

exempelvis då det inte funnits någon spridning på svaren inom en viss variabel, väljs att 

inte belysas. 

Relationen mellan inställningen till online-utbildning och ålder 

Följande analyser avser att undersöka hur inställningen till online-utbildning påverkas av 

ålder.  

Det index som mäter inställningen, som tidigare redogjorts för, består av tre frågor där 

värdet 1 motsvarar den bäst möjliga inställningen till online-utbildning. För två av 

frågorna har det funnits 4 svarsalternativ och för den 3e har det funnits 2. Detta innebär 

att det bäst möjliga värdet för inställningen till online-utbildning är samma som det lägsta 

möjliga värdet vilket motsvarar 3. Det sämst möjliga värdet skulle följaktligen vara 

samma som det högsta möjliga värdet vilket motsvarar 10.  

Nedan presenteras en graf (enligt figur 8) för att illustrera hur inställningen till online-

utbildning och variabeln ålder förhåller sig till varandra. Det vi kan se med blotta ögat 

genom denna figur är att det inte finns en tydlig linjär spridning. Hade ett samband 

funnits, exempelvis att inställningen till online-utbildningen är bättre/högre hos de som 

är yngre, hade prickarna i diagrammet formats mer linjärt.  
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Figur 8. Graf för inställningen till online-utbildning samt variabeln ålder.  

 

Teori samt tidigare forskning menar på att ålder ska ha en betydelsefull innebörd för 

benägenheten att använda teknik och i sin förlängning inställningen till online-utbildning. 

I detta fall, enligt figur 8, visas inget samband mellan ålder och inställningen till online-

utbildning. Trots att ingen tydlig linjär funktion har uppstått går det om inget annat att 

antyda en svag tendens till teorins fördel som alltså skulle innebära att respondenter i 

lägre ålder har en mer positiv inställning till online-utbildning. En sambandsprövning 

hade kunnat avgöra om ett sådant samband finns men med tanke på de begränsade antalet 

respondenter kan en sådan analys ej genomföras. 

Relationen mellan inställningen till online-utbildning och kön 

Följande analyser avser att undersöka hur inställningen till online-utbildning påverkas av 

kön. 

Inledningsvis presenteras en korstabell (tabell 9) för att visa på hur de olika variablerna, 

män och kvinnor, förhåller sig till varandra. Vad korstabellen visar är att majoriteten för 

såväl kvinnor och män generellt set har en positiv (motsvarande ett lägre värde) 

inställning till online-utbildning (3= bäst, 10=sämst).  

Tabell 9. Korstabell för kön samt indexet för inställningen till online-utbildning. 

Ind.Inst.OU * Kön Crosstabulation 

Count   

 

Kön 

Total Kvinna Man 

Ind.Inst.OU 3,00 2 0 2 

4,00 8 5 13 

5,00 11 6 17 
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6,00 1 0 1 

7,00 4 0 4 

8,00 0 1 1 

9,00 0 1 1 

10,00 0 1 1 

Total 26 14 40 

 

 

För att testa, med signifikans, om det finns skillnader inom de olika grupperna (män och 

kvinnor) hade ett oberoende t-test kunnat genomföras. I ett sådant test kan vi således få 

reda på om det kan vara så att män och kvinnor har samma inställning till online-

utbildning eller om de olika grupperna har olika åsikter. Precis som vid föregående 

univariata analys går ett sådant test i det här fallet inte att genomföras eftersom 

respondenterna är för få. 

De resultat som funnits i den här studien är att kvinnor i högre utsträckning verkar ha en 

förhållandevis bättre inställning till online-utbildning. Resultatet skulle kunna anses 

strida mot den presenterade tidigare forskningen om att kvinnor i högre utsträckning 

verkar se online-forum som något problematiska eller vara mer negativt inställda, 

fientliga mot kommunikation som sker online. Männens snittvärde låg på 5,5 jämfört med 

kvinnornas vilken låg på 4,88. Standardavvikelsen för populationen män var något högre 

än för kvinnorna vilket innebär att männens spridning av svaren är större. Inom 

populationen män finns alltså mer spridda svar gällande inställningen till online-

utbildningen om vi jämför det med populationen kvinnor. Med tanke på antalet män, vilka 

är betydligt färre än kvinnor, skulle detta kunna vara något missvisande eftersom 

männens svar enskilt väger tyngre än kvinnornas vilket i sin tur påverkar resultaten.  

Relationen mellan inställningen till online-utbildning och upplevd 
autonomi 

Följande analyser avser att undersöka hur inställningen till online-utbildning påverkas av 

den upplevda autonomin. 

Den upplevda autonomin har sammanställts genom ett index bestående av tre frågor 

rörande upplevd kontroll/påverkan av online-utbildningens struktur, planering samt 

möjlighet till kommunikation. För dessa tre svar ges ett lägst möjligt värde på 4 (vilket 

motsvarar den högsta upplevda autonomin) och ett högst möjligt värde på 12 (vilket 

motsvarar den lägsta upplevda autonomin). Detta innebär att ett lägre värde innebär en 

högre upplevd autonomi. Gällande inställningen till online-utbildning följer samma 

princip – ett lägre värde innebär en mer positiv inställning. 

För att få en blick över hur inställningen till online-utbildning och den upplevda 

autonomin för deltagandet i online-utbildning ser ut framställs en graf (figur 9). Det vi 

kan se enligt figur 9 nedan är, inte en uppenbar linjär funktion men en tendens eller 

antydan till att respondenter som upplever högre autonomi även har en mer positiv 

inställning till online-utbildning. 
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Figur 19. Graf för inställningen till online-utbildning i förhållande till den upplevda autonomin. 

 

Hade fler respondenter deltagit i enkätstudien hade exempelvis ett Pearsons 

korrelationstest kunnat utföras där vi hade testat signifikansen för hypotesen om att det 

finns ett samband mellan inställningen till online-utbildning och den upplevda 

autonomin. 

Relationen mellan inställningen till online-utbildning och attityden till 
teknik 

Följande analyser avser att undersöka hur inställningen till online-utbildning påverkas av 

attityden till teknik. 

Attityden till teknik testades genom 3 centrala frågor vilka rörde den generella 

upplevelsen av användandet till teknik, upplevd stress inför att använda teknik samt 

upplevd förmåga att hantera datorer. Dessa tre har sedan sammanslagits till ett index och 

alltså mäts som en variabel vid analyserna. Precis som för tidigare index adderas värden 

från samtliga frågor som ingår och för detta index innebär det lägsta möjliga värdet (3) 

motsvarar den mest positiva attityden till teknik. Följaktligen innebär det hösta möjliga 

värdet (12) motsvarar den mest negativa attityden till teknik. 

Nedan följer en graf (figur 10) som illustrerar förhållandet mellan attityden till teknik och 

inställningen till online-utbildning. I figur 11 nedan kan vi se en tendens till en linjär 

funktion som innebär att en mer positiv attityd till teknik även medför en mer positiv 

inställning till online-utbildning. Som nämnt i redogörelsen för metoden går det inte med 

säkerhet att fastställa det kausala sambandet samt åt vilket håll detta i eventuellt skulle gå 

på. I det här fallet antar vi, utifrån teori och tidigare forskning, att det är inställningen till 

online-utbildning som påverkas av attityden till teknik. För att säkerställa ett samband 

hade sambandsanalyser behövt genomföras och för den här studien finns ingen möjlighet 

till detta, åter igen p.g.a. ett begränsat urval. 
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Figur 10. Förhållandet mellan inställningen till online-utbildning och attityden till teknik. 

Relationen mellan inställningen till online-utbildning och läs- och 
skrivförmåga 

Följande analyser avser att undersöka hur inställningen till online-utbildning påverkas av 

den upplevda läs- och skrivförmågan. 

Indexet för läs- och skrivförmågan (literaciteten) utgörs av två frågor som har testats i två 

olika sammanhang vilka är ”vanlig” (skrift på papper) samt digital literacitet. Detta 

innebär att värden för det svar som angetts, för detta index, kommer ifrån 4 frågor. 

Följaktligen är det lägsta möjliga värdet för detta index 4 (vilket motsvarar den bästa 

upplevda literaciteten) och det högsta möjliga värdet är 16 (vilket motsvara den lägsta 

upplevda literaciteten).  

För att se hur inställningen till online-utbildning förhåller sig till den upplevda 

literaciteten görs en graf (figur 12). I figur 12 finns en antydan på en linjär funktion som 

alltså skulle innebära att de respondenter som anser sig ha en hög/stark literacitet (läs- 

och skrivförmåga) även uppvisar på en mer positiv inställning till online-utbildning. Detta 

resultat är enigt med det som KK-stiftelsen i sin skriftserie (2002) samt forskning av Bol 

och Garner (2011) avser gällande att en stark läs-och skrivförmåga är en positiv 

förutsättning för deltagandet i digitala forum.  
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Figur 12. Förhållandet mellan inställningen till online-utbildning och läs- och skrivförmågan. 

 

Trots att det finns en framträdande linjär funktion kan inget signifikant samband uppmätts 

utan att genomföra en sambandsanalys (vilket inte är aktuellt för den här studien). Vi kan 

inte heller fastställa om ett eventuellt samband är kausalt. I detta fall antas dock 

inställningen till online-utbildningen vara den beroende faktorn som alltså påverkas av 

den upplevda läs- och skrivförmågan. 

Valfritt tilläggande kommentarer 

I enkäten gavs som tidigare nämnt ett tillfälle för respondenterna att lämna en valfri 

kommentar angående deras upplevelse av online-utbildning. Av dessa svar var en 

kompletterande kvalitativ textanalys tänkt att kunna utföras. Dessa svar skulle även kunna 

vara en slags indikator för aspekter eller synpunkter som missats i enkäten. Med tanke på 

att väldigt få svar lämnades. De svar som innehöll faktiska synpunkter presenteras nedan. 

Onlineutbildningar är effektivt eftersom hela organisationen kan genomföra den vid 

eget valt tillfälle och utan att resa eller att det medför kostnader för logi. Däremot 

är de ofta dyra i förhållande till vad arbetsinsatsen rimligen krävt om en utbildare 

behövt genomföra utbildning på plats. En annan aspekt är att kunskapsnivån 

troligen är lägre efter en onlineutbildning eftersom störande element och mindre 

koncentration uppnås på kontoret framför datorn, än när man får något muntligen 

presenterat. 

Ytlig informationsinhämtning som inte fördjupas till kunskapsbildning. För verklig 

bildning krävs ett annat engagemang. Ett interagerande i möte med verkliga 

människor; kunskaper och erfarenhet. 

Det svåra med onlineutbildningar är när det blir för strukturellt och stelt och inte 

erbjuder någon form av valmöjlighet eller flexibilitet, men den utbildning jag gjort 

uppfyllde dessa krav vilket var roligt 



 

29 

Svårt att koncentrera mig eller vara motiverad om inte utbildningen sker IRL. Har 

benägenhet att somna framför datorn om jag inte för en dialog med utbildaren, 

glömmer utbildningen väldigt lätt. 

Sammanfattningsvis av dessa svar är uppfattningen om att online-utbildningar innebär ett 

mer ytligt lärande samt att online-utbildning innebär distraktionsmoment eller inte är lika 

motiverande jämfört med ett klassiskt utbildningstillfälle. 

Sammanfattning av resultat 

Inställningen till online-utbildning verkar påverkas av ålder, attityden till teknik, upplevd 

autonomin samt läs- och skrivförmågan. Samtliga förhållanden visade på antingen svaga 

eller mer tydligt framträdande linjära funktioner som alltså tyder på att det finns ett 

samband mellan de olika variablerna i förhållande till inställningen till online-utbildning. 

Ingen av de testade variablerna i förhållande till inställningen till online-utbildning har 

testats genom sambandsanalyser och därför kan inga signifikanta samband fastställas. 

Däremot har mer eller mindre tendenser uppvisats. 

De kompletterande kommentarerna av respondenterna indikerar på att online-utbildning 

uppfattas som ett mer ytligt lärtillfälle samt att mer distraktioner förekommer och att 

motivationen minskar.  
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DISKUSSION 
Strukturen för diskussionen sker i förhållande till metoden samt den insamlade empirin. 

I resultatdiskussionen problematiseras, nyanseras och framställ resultatet i ljuset av 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Detta görs i förhållande till 

forskningsfrågan vilken är:  

- Hur ser relationen mellan olika variabler och inställningen till online-utbildning 

ut? 

Avslutningsvis dras eventuella slutsatser och implikationer. 

Metoddiskussion 

Det första som väljs att belysas under denna diskussion är urvalet för studien. Antalet 

respondenter för enkätstudien landade i ett antal som var mycket litet. Med tanke på denna 

begränsning kan de olika svaren för varje respondent haft en orimligt stor, avgörande vikt 

vid analysen och resultaten som en följd av detta blivit även blivit felaktiga eller 

missvisande. Med ett större urval är det även sannolikt att fler respondenter skulle lämnat 

svar för den avslutande fria textrutan som gick att kommentera på i slutet av enkäten. 

Följaktligen hade en kvalitativ textanalys kunnat genomföras vilket jag tror hade varit 

intressant kompletterande information till resultaten från de kvantitativa analyserna. Med 

tanke på att de preliminära respondentgruppen valde att inte medverka uppstod en 

försening vilket å andra sidan innebar att en kvalitativ analys förmodligen inte skulle 

hunnits med oavsett. Ytterligare värt att nämna angående urvalet är snedvridningen på 

kön. Kvinnor överrepresenterade gruppen och detta kan alltså vara värt att ha i åtanke vid 

analys av resultaten. Med exempelvis viktning är det både möjligt och sannolikt att svaren 

hade sett annorlunda ut. Med tanke på resurser och kriterier för uppsatsen valdes detta 

dock att inte genomföras. 

Genom att kombinera de två olika forskningsmetoderna (kvalitativt och kvantitativt) i en 

så kallad blandad metod/pluralism/triangulering skulle en mer ”täckande” studie kunna 

genomföras där det tas hänsyn till såväl djup som generaliserbarhet, naturalism som 

kontroll, induktion som deduktion o.s.v. (David & Sutton, 2016). Med tanke på den här 

studiens begränsningar i framför allt tid men även syfte anses detta vara för övergripande 

samt ej nödvändigt utifrån de kriterier som angetts för uppgiften. 

Fördelen med den deduktiva ansatsen är att det är lättare att utgå ifrån en fast teori och 

förhålla sig huvudsakligen till denna (plus tidigare forskning). Detta har upplevts 

fördelaktigt under hela processen av uppsatsskrivandet då det alltid har gått att ”luta sig 

tillbaka” på teorin, utgå från denna och på så sätt inte tappa den röda tråden. Den induktiva 

ansatsen, i motsats till den deduktiva, kan dessutom vara något svårare eftersom ren eller 

fullvärdig induktion nästintill är omöjlig att uppnå då våra observationer m.m. i mer eller 

mindre utsträckning utgår ifrån våra förkunskaper och/eller förutfattade meningar. 

En begränsning som den deduktiva ansatsen för med sig är, som tidigare nämnt, dock en 

något förlorad kreativitet och explorativ natur. Eftersom metoden förhåller sig till en 

redan befintlig teori syftar studien inte till att utforska nya synsätt eller upptäcka faktorer 

m.m. som inte redan tagits i beaktande. 

Att metoden för studien, kunskapsobjekten m.m. liknar många redan gjorda studier skulle 

också kunna vara negativt ur samma perspektiv nämligen risken av ett utelämnande av 
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kreativitet och/eller nytänkande. I och med att det redan finns ett fält med påvisade 

faktorer som skulle kunna påverka, i det här fallet slutligen inställningen till online-

utbildning, ansågs det dock vara av intresse att uttömma dessa. Att en ny, kreativ 

forskning ej genomförs behöver alltså inte anses vara en förlust eller någon annan typ av 

begränsning. 

Med facit i hand skulle det varit fördelaktigt om samtliga index för de analyserade 

variablerna som tros påverka inställningen till online-utbildning bestod av värden från 

fler frågor. Variablerna och indexen utgörs av få frågor i enkäten och hade dessa istället 

utgjorts av fler svar hade en mer rättvisande bild kunnat framföras. Med tanke på 

begränsningen av antal respondenter är det dock tänkbart att fler frågor i enkäten trots 

detta inte hade varit mer hjälpsam. Det är, inte bara möjligt, utan snarare sannolikt att det 

huvudsakligen handlar om att det är antalet respondenter som påverkar studiens resultat, 

inte antalet frågor i enkäten. 

För att avsluta metoddiskussionen belyses ännu än gång den begränsade 

respondentgruppen som en felkälla för den här studien. Att respondentgruppen är liten 

innebär att varje svar från varje enskild individ får en väldigt tung, har en avgörande 

betydelse vilket kan bli missvisande då de påverkar statistiken på ett betydelsefullt och 

felaktigt sätt. Eftersom att ”felet” (bristen på respondenter) är så pass stort är det även 

möjligt att det inte enbart döljer möjliga samband utan att det även döljer andra felkällor 

som eventuellt kan ha uppstått. Resultat och analyser har skett i förhållande till de 

förutsättningar som uppstått men ett större urval och representativa svar hade varit 

önskvärt. 

Resultatdiskussion 

Forskningsfrågan (Hur ser relationen mellan olika variabler och inställningen till online-

utbildning ut?) har besvarats med hjälp av univariata analyser. De resultat som är funna 

har både bekräftat och varit motsägelsefulla den tidigare forskningen och teorin.  

När det kommer till synliggörandet av individers kön och identitet menar Reneland-

Forsman (2009) i sin avhandling att osynliggörandet av kön och identitet kan vara 

problematiskt då individerna mister möjligheten ”to speak out of character”. Om 

synliggörandet av kön och kroppsspråk var möjligt undersöktes i den här studien och i 

enlighet med Reneland-Forsman uppmättes ett resultat där de som frivilligt kunnat 

tillkänna göra sitt kön och sitt kroppsspråk gav ett högre värde för inställningen till online-

utbildning. Marginalerna är, som presenterat under resultatdelen, mycket små och det går 

inte att utesluta en så kallad post-hoc-situation vilket innebär att ett utfall felaktigt antas 

bero på en särskild faktor när det i själva verket uppstått till följd av en annan. Det högre 

värdet för inställningen till online-utbildning behöver således inte nödvändigtvis vara 

påverkat av möjligheten för synliggörandet av kön och identitet utan kan bero på något 

annat som inte uppmätts i den här studien. Återigen är det en stor sannolikhet att resultaten 

påverkas av den begränsade respondentgruppen. 

Ett annat resultat som motsäger den tidigare forskningen gäller sambandet mellan kön 

och inställningen till online-utbildning. I graferna och korstabellerna för kön i förhållande 

till inställningen till online-utbildning visas att förhållandevis fler kvinnor generellt sett 

har en mer positiv uppfattning till online-utbildning jämfört med kvinnor. Herring (2000) 

talade i sin studie om att kvinnor kan vara mer känsliga för när online kommunikation 

uteblir. Vad resultatet i den här studien alltså skulle kunna innebära är att teorier om att 
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kvinnor är mer känsliga för kommunikationen i online-forum och därmed lättare uppfattar 

online-utbildning som något mer negativt, inte nödvändigtvis behöver stämma. Det är 

dock möjlig att resultatet endast tyder på att de manliga respondenterna har genomgått 

online-utbildningar som varit sämre i andra aspekter än endast de relaterade till de 

variabler som undersökts i den här studien. 

Tanis och Barker (2017) presenterar ett resultat, funnet genom en studie, att utbildningar 

med synkrona kommunikationsmöjligheter uppfattats som mer gynnsamma och 

effektiva. Vid de jämförande analyserna av medelvärden för inställningen till online-

utbildning, presenterade under resultat, visas att medelvärdet för inställningen till online-

utbildning ökar något när respondenten frivilligt kunnat synliggöra kön och kroppsspråk. 

Däremot visas en motsatt trend när det gäller frågan om huruvida respondenten upplever 

kontroll eller påverkan på interaktionen med andra deltagare och utbildare. Med tanke på 

att dessa faktorer alltså inte märkvärdigt påverkar medelvärdet för inställningen till 

online-utbildningen är det svårt att säga något bestämt förutom att variablerna inte 

märkvärdigt påverkar inställningen till online-utbildning. 

Inställningen till och erfarenheten av användandet av teknologi verkar påverka 

inställningen till online-utbildning. Detta såg vi genom uppvisandet av tendenser till 

linjära funktioner gällande förhållandet mellan variablerna. Detta betyder att de som har 

en positiv attityd till teknik påverkar inställningen till online-utbildning genom att 

inställningen till online-utbildning också blir mer positiv. Detta bekräftar den teoretiska 

modellen UTAUT och den tidigare forskningen av Celik och Yesilyurt (2013). I UTAUT 

menas även ålder ha en betydande roll för benägenheten att använda teknologi. Detta 

bekräftas enligt tidigare forskning av Steven, William och Chet (2012).  För den här 

studien fanns dock ingen uppenbar tendens till att åldern skulle påverka inställningen till 

online-utbildning. Däremot ansågs en antydan till detta finnas vilken alltså innebär att 

yngre respondenter har en mer positiv inställning till online-utbildning. Detta skulle i så 

fall vara i enighet med det tidigare forskning och teori avser. I analysen för förhållandet 

mellan attityden till teknik och inställningen till online-utbildning uppvisades en tydligare 

linjär funktion. Utan att ha genomfört vidare sambandsanalyser är det, sett till den 

teknologiska utvecklingen, inte orimligt att anta att såväl ålder som attityd till teknik kan 

påverka inställningen till online-utbildning –yngre individer har generellt sett en mer 

positiv inställning till teknologi och därunder faller online-utbildning. 

Vi vet, utifrån tidigare forskning, att de faktorer som mätts i den här studien kan vara 

betydelsefulla för inställningen till online-utbildning. För vissa faktorer såsom 

literaciteten ges detta stöd för genom univariata analyser. Det intressanta i dessa fall är 

att veta om resultaten är beroende av andra faktorer bortsett från de faktiskt undersökta. 

Det skulle möjligtvis kunna vara så att inställningen till online-utbildning endast påverkas 

av åldern när även andra faktorer har tagits hänsyn till, exempelvis om deltagandet i 

online-utbildningen varit frivilligt eller tvingat. Analyser för att testa detta har ej varit 

möjligt med tanke på det begränsade antalet respondenter. 

Vid univariata analyser av förhållandet mellan inställningen till online-utbildning och om 

deltagandet varit på frivilliga eller tvingade grunder (presenterade i resultatdelen) 

framhålls inga större skillnader. Den lilla skillnaden som påvisas är dessutom i riktningen 

av att de som tvingats gå utbildningen haft en mer positiv inställning till online-

utbildning. Det visades heller inte skillnader i inställningen till online-utbildning 

beroende på om det avsatts arbetstid för att genomföra utbildningen eller ej. Detta är ett 
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intressant resultat med tanke på att Sverige dessutom har en extrem kultur gällande 

arbetstid och förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagare förväntas 

oftast ha en bestämd arbetstid som denna ska klara av eller ”krävas” arbeta på. Det är 

alltså tänkbart att inställningen till att utföra arbetsrelaterade uppgifter utanför sin 

arbetstid försämras jämfört med om arbetstagaren får avsatt arbetstid (inom den 

”normala” arbetstiden). Med tanke på detta resultat är det tänkbart att dra slutsatser om 

att detta vidare inte har någon betydelse, huruvida det avsätts arbetstid eller ej, utan att 

inställningen i själva verket påverkas av andra faktorer. 

Gällande samtliga tendenser som uppmärksammats är det svårt att med säkerhet kunna 

veta att den ena variabeln faktiskt är beroende av den undersökta. Det är tänkbart att 

exempelvis två personer som uppvisar olika inställning till online-utbildning i själva 

verket inte är påverkade av faktorer som är mätta i studien utan i själva verket påverkas 

av andra faktorer såsom i vilken miljö respondenten befunnit sig i under tiden den 

genomfört utbildningen. Det är också tänkbart att det finns en risk i att den inställning 

respondenten uppvisar egentligen inte är till online-utbildningen i sig utan i själva verket 

handlar om inställningen till datorer, inställningen till varaktigheten för utbildningen eller 

liknande.  

De valfritt kompletterande kommentarerna av respondenterna var som tidigare nämnt 

tänkt att analyseras genom en kvalitativ textanalys. Denna analys genomfördes ej. Svaren 

som har angetts indikerar på att online-utbildning uppfattas som ett mer ytligt lärtillfälle 

samt att mer distraktioner förekommer och att motivationen minskar. Tidigare nämns ett 

utlåtande av Søby (1999) som är i enighet med uppfattningen om att online-utbildning 

innebär sämre möjligheter för lärande. Utlåtandet från Søby kom dock år 1999 och en 

stor teknologisk utveckling har skett sedan dess. Vad detta skulle kunna innebära är att 

tankar om online-utbildning som sämre i avseende till lärandet, endast är just det – tankar. 

Att den negativa inställningen till online-utbildningen endast kommer ifrån vad vi skulle 

kunna kalla en förlegad uppfattning om att teknologin exempelvis utesluter mänsklig 

interaktion. Oavsett om den negativa inställningen är befogad eller endast uppkommen 

till följd av en felaktig uppfattning kan vi med fördel säga att online-utbildning står inför 

utmaningar såsom att göras mer intressanta, att lyckas fånga uppmärksamhet och minska 

distraktioner. En annan utmaning, som möjligtvis ligger hos utbildare och inte specifikt i 

utformningen av själva utbildningen, är att lyckas motivera de som ska delta i online-

utbildningen. Vad motivation sedan innebär för varje specifik individ ligger dock inom 

ramen för ett helt annat forskningsområde. Att online-utbildning förknippas med ett mer 

ytligt lärande är också en utmaning. Vad som gör att respondenten upplever online-

verktyget som ytligt är för den här studien okänt men väcker onekligen ett intresse för att 

undersökas. Värt att tillägga angående svaren som uppgavs är att de möjligtvis säger mer 

om skillnaden mellan traditionell utbildning och online-utbildning än om online-

utbildning oberoende av hur det förhåller sig till den traditionella. Detta faller vidare 

utanför ramen för studiens syfte och kan alltså anses icke-relevant. Det är även en 

möjlighet att svaren är en indikator på en positivt uppfattad enkät – respondenterna inte 

verkar uppleva några större missar eftersom de inte valt att tillägga någon kommentar om 

detta. 

Som nämnt i metoddiskussionen är en nackdel eller risk med att göra en studie som liknar 

många andra som redan genomförts är en förlorad kreativitet och ett mindre explorativt 

förhållningssätt vilket innebär begränsningar i nytänkande, nya upptäckter och liknande. 

Det studien däremot faktiskt bidragit till är att forskare, lärare, arbetsgivare m.fl. med 
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fördel kan vara öppna för möjligheten att de faktorer som redan ställts upp som 

betydelsefulla ibland endast är betydelsefulla under särskilda förutsättningar samt i olika 

kombinationer. Exempelvis visade resultaten inte på att det skulle finnas något samband 

med kön och inställningen till online-utbildning vilket teorin UTAUT och tidigare 

forskning antyder på. Detta skulle alltså kunna betyda att kön endast får en betydande roll 

när den även samspelar med andra faktorer såsom datorvana. Det skulle förvisso också 

kunna betyda att föregående studier har en låg reliabilitet. Med tanke på begränsningarna 

för den här studien (urval, tid m.m.) vore det dock orimligt att förkasta en hel teori men 

hänsyn till de funna resultaten. Det som dock skulle kunna vara relevant att fastställa är 

att de variabler som verkar vara betydelsefulla inte nödvändigtvis, som ensamma 

variabler, behöver påverka den slutliga inställningen till online-utbildning utan möjligtvis 

endast påverkar när även andra faktorer tas i beaktande.  

Sammanfattning, slutsatser samt förslag till fortsatt 
forskning. 

Forskningsfrågan för studien (Vilka faktorer påverkar inställningen till online-

utbildning?) har besvarats genom en kvantitativ enkätstudie. Studien har genomförts 

genom en deduktiv forskningsprocess vilken tagit stöd ur den valda teorin UTAUT och 

den tidigare forskningen.  

Sammanfattningsvis av de resultat som funnits gällande inställningen till online-

utbildning är att den upplevda autonomin, läs- och skrivförmåga samt attityden till 

teknologi visar på linjära funktioner som tyder på ett samband mellan respektive variabel 

och inställningen till online-utbildning. Gällande variabeln ålder i förhållande till 

inställningen till online-utbildning uppvisades inte en lika linjär funktion som för tidigare 

nämnda faktorer. En antydan till en linjär funktion fanns dock i samband med vad den 

tidigare forskningen och teorin avser är det inte orimligt att anta att även ålder påverkar 

inställningen till online-utbildning. Inget samband mellan inställningen till online-

utbildning och kön påvisades. 

Genom några få korta kommentarer av respondenterna framhålls motivation som en 

viktig faktor. Vad motivation är och hur motivationen skiljer sig mellan de olika 

utbildningsverktygen är däremot ett helt annat forskningsfält. Det framhålls även genom 

dessa kommentarer att online-utbildning uppfattas som ett ytligt verktyg för 

informationsinhämtning. Med tanke på att svaren är så pass få vore det riskabelt att dra 

några slutsatser av detta samt att det inte är säkert om svaren ges i förhållande till den 

traditionella utbildningen eller som något oberoende. Svaren skulle däremot kunna vara 

en indikator eller en slags hint om vilka svar som skulle kunna framhållas vid en större 

undersökning. Hade fler svar liknat eller motsvarat de svaren funna genom den här 

studien är frågan hur vi motverkar denna ”ytliga” uppfattning. Det är även en fråga om 

huruvida det har och göra med respondenternas (och andra individers) attityder och/eller 

upplevelser eller om det i själva verkat har och göra med att verktyget i sig inte kan bidra 

med samma inlärningsresultat som vid ett klassisk/traditionell utbildningstillfälle. 

Stämmer det sistnämnda behövs följaktligen en utveckling av online-verktyget ske. 

Eftersom att urvalet blev mycket begränsat hade en liknande studie som denna kunnat 

genomföras där antingen populationen varit mer avgränsad eller där ett betydligt större 

urval gjorts för att kunna nå representativitet och generaliserbarhet för de 

sambandsanalyser som i sådant fall skulle kunnat genomföras.  
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Missiv 
 

Hej! 

Mitt namn är Rebecca Rosenlund och jag håller för tillfället på att skriva min 
kandidatuppsats för min utbildning Personal- och arbetsliv på Linnéuniversitetet. I mitt 
arbete vill jag undersöka inställningen till online-utbildning och vad som kan påverka 
denna. Med grund i detta har jag därför tagit fram en enkät och hoppas att du vill hjälpa 
mig genom att medverka.  

Vad innebär din medverkan? 

Din medverkan i denna enkätstudie är helt anonym samt frivillig. Om du väljer att 
påbörja enkäten kan du när som helst avbryta den och detta kommer inte att leda till 
någon vidare kontakt från mig eller andra konsekvenser för din del. När du deltar 
kommer varken jag eller andra som tar del av studien att få tillgång till personuppgifter 
som skulle kunna identifiera dig som person. De uppgifter som du lämnar i enkäten 
kommer enbart att användas i syfte med att genomföra den här studien. Svaren från 
enkäterna kommer alltså varken att påverka dig privat eller att vidarebefordras till andra 
sammanhang såsom för kommersiellt bruk. 

 

För att du ska kunna besvara enkäten behöver du uppfylla följande kriterier: 

- Du är över 18 år. 
- Vid tiden du har genomför online-utbildningen ska du ha varit över 18 år. 
- Online-utbildningen du har genomgått har tillhandahållits av en tidigare eller 

nuvarande arbetsgivare. 
- Utbildningen har varit på ditt modersmål alternativ på ett annat språk som du 

uppmäter fullgod kunskap inom. 

Om du som svarar på frågorna har genomgått mer än en online-utbildning ombeds du 
att konsekvent tänka på den online-utbildning som varit mest omfattande. Du ska alltså 
referera till en och samma online-utbildning för samtliga svar.  

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att i första hand kontakta mig på 
följande adress: 

rebeccarosenlund3[at]gmail.com 

Kontakt med handledare: 

jonas.baath[at]lnu.se 

  

Tack för din uppmärksamhet! 

 Med vänlig hälsning! 



 

 

Rebecca 
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