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Abstract  
  
A large number of studies have been carried out in recent years to investigate the success factors in 

elearning. Based on the large number of studies, an opportunity to conduct a literature review to compile 

the information was identified. The chosen method for the study is a literature review based on 22 

scientific articles. Based on the identified literature, two theories have been central, the Technology 

Acceptance Model and the Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology. The literature is 

not completely unanimous on the success factors that are most critical for getting students to use 

elearning. Overall, two success factors from each model were identified: Perceived Usefulness and 

Perceived Ease of Use from TAM and Performance Expectancy and Effort Expectancy from UTAUT. 

The articles indicate that the success factors look different depending on how different generations view 

and use modern technology, as well as cultural differences.  

  

  

Keywords: E-learning, success factors, technology acceptance, university, literature review, grounded 

theory  
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Sammanfattning  

Ett stort antal studier har gjorts de senaste åren för att undersöka framgångsfaktorer inom e-lärande. 

Utifrån de stora antalet studier sågs en möjlighet att genomföra en litteraturstudie för att sammanställa 

informationen. Detta arbete är en litteraturstudie som bygger på 22 vetenskapliga artiklar. Utifrån den 

identifierade litteraturen har två teorier varit centrala, Technology Acceptance Model och Unified Theory 

of User Acceptance and Use of Technology. Litteraturen är inte helt enig om vilka framgångsfaktorer som 

är mest kritiska för att få studenter att använda e-lärande. Överlag identifierades två framgångsfaktorer 

från varje teori: Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use från TAM och Performance Expectancy 

samt Effort Expectancy från UTAUT. Utifrån artiklarna tyder det på att framgångsfaktorerna ser olika ut 

beroende på generationsskillnader i syn på modern teknik och modern teknikanvändande, samt kulturella 

skillnader.  

  

  

Nyckelord: E-lärande, framgångsfaktorer, teknikacceptans, universitet, litteraturstudie, grundad teori  
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1. Inledning   
Uppsatsens inledande kapitel presenterar den informations- och kommunikationstekniska 

utvecklingen som bakgrund till e-lärande, syftet som uppsatsen ska uppnå, den frågeställning 

arbetet ämnar besvara, vilka avgränsningar som har gjorts och definitioner för arbetets centrala 

begrepp.   

1.1 Bakgrund    

Den pågående informations- och kommunikationstekniska utvecklingen innebär att det finns mer 

information tillgänglig för en bredare massa än någonsin tidigare. Ett område där informations- 

och kommunikationsteknik spelar en allt större roll är inom universitetsutbildning. Flera studier 

berör olika grader av implementation av informations- och kommunikationstekniska hjälpmedel 

inom universitetsutbildning. (Tarus, Gichoya och Muumbo, 2015; Yueh, Huang och Chang, 

2015). Att använda informations- och kommunikationstekniska hjälpmedel i undervisningssyfte 

kallas för e-lärande.  

  

E-lärande har fått ett stort genomslag men det är sällan den akademiska världen som gemene 

man tänker på när ämnet kommer på tal. Ett stort antal tjänster finns i nuläget tillgängliga för den 

som avser att öka sina kunskaper inom en rad områden. En av de mest kända av dessa tjänster är 

i nuläget Duolingo (www.duolingo.com) som lär användare språk, men samtidigt finns det en rad 

andra företag inom andra områden som är populära: till exempel Udemy (www.udemy.com) där 

användare själv får skapa sina kurser samt Coursera (www.coursera.org) som ger distanskurser 

från stora amerikanska universitet. Udemy och Coursera kan i dagsläget ses som ett alternativ till 

traditionellt lärande, men universitet runt om i världen börjar alltmer omfamna e-lärande som ett 

komplement till traditionell undervisning. Olika typer av implementation av e-lärande finns 

tillgängliga för universitet, bland annat att universitetet själv skapar och utvecklar ett 

elärandesystem eller att de köper in programvara från tredje part.  

  

Vissa tidigare studier tyder på att e-lärande inte leder till förbättrade resultat hos 

universitetsstudenter till skillnad från traditionell undervisning (Friday, Friday-Stroud, Green och 

Hill, 2006). Trots detta rapporterar Online Report Card Tracking Online Education In The  

United States (Allen, Seaman, Poulin och Straut, 2016) att den andel av ledande akademiker i 

USA som anser att e-lärande minst är lika bra som traditionellt lärande ökat markant, från 57% år 

2003 till 77% år 2012. Ökningen tyder på en ökad medvetenhet om e-lärandes positiva aspekter 

och möjligheter.  

  

Michael Flavin (2016) beskriver i sin artikel Technology-enhanced learning and higher 

education att internetbaserade utbildningar som är en del av e-lärande, ofta konstruerade av 

företag, skapar en konkurrens mot högre studier då man kan lära sig gratis och kan göra hela 

arbeten på distans. Artikelförfattaren tar vidare upp att universitet fortfarande har en plats i 

framtiden, då det är ett konventionellt och beprövat sätt för lärande samt ger en bred 

kunskapsgrund för studenterna. Vidare beskrivs i artikeln att universiteten styrker att personen 

uppfyller de formella krav som ställts på lärandet. (ibid.)   
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Ytterligare en positiv aspekt av ökad användning av e-lärandesystem för såväl studenter som 

professorer inom utbildning beskrivs som möjliggörandet att analysera hur studenter studerar. 

Detta innebär att universitet eller företag genom användandet av e-lärandeverktyg kan utvärdera 

vilka aktiviteter och metoder som med störst sannolikhet gynnar utbildningen och höjer 

studenternas kunskapsnivå maximalt. (Davies, Mullan och Feldman, 2017)  

1.2 Problembeskrivning  

Under de senaste åren har e-lärande varit något av ett modeord, vilket har bidragit till att antalet 

studier och artiklar där e-lärande berörs ökat i allt högre grad i jämförelse med tidigare. Antalet 

publicerade studier där “e-learning” berörs har ökat med 42 % mellan årtalen 2010 - 2014 och  

2015 - 2020 (Scopus, sökord: “e-learning” 2020). Kunskapsbidrag kommer från alla världens 

hörn och kan leda till att resultaten som presenteras skiljer sig från varandra, beroende på 

faktorer som kultur, historia och syn på användning av e-lärande i universitetssammanhang.   

E-lärande är en del av det omfattande området informations- och kommunikationsteknik, som de 

senaste åren har utvecklats enormt. Äldre studier kan på grund av detta presentera föråldrade data 

vilket i sin tur leder till oriktig information då e-lärande som område inte längre ser likadant ut 

som det gjorde när dessa studier genomfördes.   

Ett problem som identifieras i E-learning critical success factors: Comparing perspectives from 

academic staff and students (Bhuasiri, Xaymoungkhoun, Zo, Rho, & Ciganek, 2012) är att 

tillgång till e-lärande inte alltid leder till att studenter använder sig av systemet. Ett nödvändigt 

krav för att en implementation av e-lärande ska anses lyckad blir därigenom till vilken grad 

studenter faktiskt använder sig av e-lärandesystemet (Akman & Turhan, 2017). På grund av detta 

skapas det ett behov att ta reda på vilka de viktigaste faktorerna för att få studenter att använda 

elärande på universitet är, med andra ord: hur man främjar teknikacceptans.  

1.3 Syfte  

Antalet studier där e-lärande behandlas ökas markant år efter år. På grund av att fallstudier inom 

e-lärandeanvändning sker kontinuerligt anses behovet av att utföra en liknande studie mindre 

viktigt. Studien syftar därigenom till att kunna ge en överblick över nutida forskning inom 

området och i viss mån fungera som underlag för universitet när de överväger att börja eller till 

större utsträckning implementera e-lärande i utbildningar. Genom att utföra en litteraturstudie 

ämnar uppsatsen att identifiera de viktigaste framgångsfaktorerna för att få studenter att använda 

e-lärande. Framgångsfaktorerna baseras på teknikacceptans, det vill säga till vilken grad personer 

faktiskt använder en viss teknik.  

1.4 Frågeställning   

Frågeställningen som arbetet ämnar besvara är som följer:  

  

Vilka framgångsfaktorer anses vara kritiska för att få studenter att använda e-lärande på 

universitet?   
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1.5 Avgränsningar   

Arbetet kommer behandla framgångsfaktorer för e-lärande på universitet. Användningen av 

grundad teori kommer att resultera i rekommenderade tillägg för teknikacceptansteorierna men 

inte i nya teorier.  

  

Framgångsfaktorerna för e-lärande kommer fastställas både utifrån de två teorierna: Technology  

Acceptance Model (TAM) samt Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) och utifrån vad det empiriska materialet presenterar utöver det som går att härleda till 

faktorer i teorierna. Den identifierade litteraturen tillämpar ett flertal olika teorier, där vissa 

egenskaper direkt återspeglar de som Technology Acceptance Model och Unified Theory of User 

Acceptance and Use of Technology innefattar. Valet att enbart använda de två teorierna 

möjliggör att jämföra studier mer jämlikt än om ett bredare urval av teorier tillämpats. Den 

huvudsakliga anledningen till valet av teorierna är att de förekommer ett flertal gånger i det 

empiriska materialet, till skillnad från resterande teorier.   

  

Arbetet ämnar undersöka universitet utifrån att vi som artikelförfattare anser att det finns ett 

mindre antal faktorer som kan ha en påverkan på data som presenteras. Faktorer som 

utvecklingsgrad och personlig mognad inom de undersökta grupperna kommer sannolikt inte ha 

en lika stor påverkan på de presenterade resultatet som om studien även inkluderat yngre 

individer på till exempel gymnasienivå. Genom att enbart fokusera på universitetsstudenter kan 

sannolikheten att interna skillnader i undersökt målgrupp existerar minimeras, vilket leder till ett 

mer robust vetenskapligt underlag.   

  

Studier och artiklar som tar upp ekonomiska och psykologiska faktorer kommer inte att 

analyseras i arbetet. Anledningen till att inte inkludera studierna som behandlar dessa ämnen är 

för att eftersträva ett tydligt avgränsat tillvägagångssätt i studien.  

  

I teoriavsnittet presenteras tre olika teorier: Technology Acceptance Model, Unified Theory of  

User Acceptance and Use of Technology och Unified Theory of User Acceptance and Use of 

Technology 2. De faktorer som Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology 2 

introducerar utöver de som redan finns i Unified Theory of User Acceptance and Use of 

Technology kommer inte att analyseras på grund av att studien ämnar att kunna jämföra de 

resultat som tidigare studier, där Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology och 

Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology 2 används, presenterar.  

1.6 Kunskapskaraktärisering & kunskapsprodukt   

Den kunskap arbetet ämnar skapa är vägledande kunskap i form av en sammanställning av 

tidigare studier. Vägledande kunskap beskrivs av Goldkuhl i hans rapport Kunskapande (2011) 

som “[...] man talar om hur man bör gå tillväga i olika situationer. Det kan vara regler, riktlinjer, 

råd, föreskrifter för handlande i olika situationer”. Genom att granska ett antal tidigare studier 

inom ämnet syftar uppsatsen till att möjliggöra för universitet och framtida forskning att mer 

effektivt ta del av de resultat och slutsatser som presenterats i det empiriska material som 

analyseras i denna studie.  
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1.7 Begreppsdefinitioner  

Utbildning: I följande uppsats kommer begreppet utbildning att syfta på den praktiska och 

teoretiska kunskap som de studerande tillhandahåller under sin studietid på universitet. 

Begreppet innefattar utbildningar som tar plats på campus såväl som utbildningar på distans.  

  

E-lärande: Även kallad “technology enhanced learning”. Begreppet kommer i arbetet att 

definieras som användandet av informationstekniska resurser i utbildningssyfte. Dessa resurser 

innefattar bland annat digitala verktyg som möjliggör för applikationer att analysera vilka 

lärandemetoder som är mest effektiva för enskilda individer (Davies et al., 2017).   

  

Blended learning: Ett allt mer vanligt förekommande sätt att lära ut, vilket innebär att 

undervisning sker i olika former. Vanligtvis syftar begreppet på användningen av en blandning 

av praktiska och digitala undervisningsformer. (Pelger & Ljungqvist, 2018)  

  

Flipped classroom: En undertyp av “Blended learning” som innebär att studenter får tillgång till 

material som de förväntas läsa in sig på innan möte med lärare, till skillnad från traditionell 

undervisning där detta sker efter möte med lärare.   

1.8 Metatext  

Teori   

Under teoriavsnittet presenteras de teorier som uppsatsen använder sig av. Sedan förklaras valet 

av teori utifrån uppsatsens syfte och frågeställning.  

  

Metod  

Uppsatsens tredje del kommer att behandla hur insamlingen, analysen och urvalet av de 

empiriska data som använts har gått till.  

  

Empiri  

I empiriavsnittet kommer uppsatsens empiriska material och resultatet att presenteras.  

  

Analys  

Här analyseras, tolkas och förklaras de resultat som arbetet presenterar.  

  

Diskussion och slutsats  

Under diskussion och slutsats kommer arbetet att sammanfattas, författarnas subjektiva åsikter 

kommer att presenteras och ställningstagande kommer att ske.  

  

Framtida forskning  

I en av uppsatsens sista delar kommer förslag för framtida forskning att tas upp.  
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2. Teori  
Följande avsnitt inleds med att beskriva den teori som ligger till grund för datainsamlingen i 

uppsatsen: Grundad Teori (på engelska: Grounded Theory). Sedan beskrivs de två teorier som 

uppsatsen använder sig av. Teorierna som ligger till grund för dataanalys är Technology 

Acceptance Model samt Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology. Unified 

Theory of User Acceptance and Use of Technology 2 kommer även att presenteras då ett par av 

de artiklar som bygger uppsatsens empiriska bas använder sig av den.  

2.1 Teori för datainsamling  

Teorin som har använts för insamlandet av det empiriska materialet är så kallad Grundad Teori. 

Grundad Teori innebär att datainsamling och dataanalys sker parallellt under studiens utförande, 

vilket innebär att teorier växer fram under studiens gång (Oates, 2006, s.274). Vidare innebär 

grundad teori att insamlad data hela tiden granskas och varje genomgång av nytt material leder 

till att studien utvecklas utifrån vad forskningen presenterar för data (Nationalencyklopedin,  

u.å.). I det inledande stadiet av studiens utförande finns det inget fast sätt för insamling av data 

utan det sker öppet och blir kontinuerligt mer precist under utförandet av studien (ibid.). 

Insamlandet av material sker i cykler som blir mer och mer fullständiga i form av vilket underlag 

som är relevant och vad studien ska undersöka. Studier som tillämpar Grundad Teori resulterar 

vanligtvis i skapandet av nya teorier.  

2.2 Teorier för dataanalys  

De två främst förekommande teorierna som anträffades under dataanalysen är Technology 

Acceptance Model och Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology.   

  

Anledningen bakom valet av teorier är att det empiriska material som litteratursökningen 

resulterade i presenterade ett antal olika teorier och att dessa två var de som förekom flest antal 

gånger för analys av kvalitativa data. Utifrån den identifierade litteraturen var det fem studier där 

Technology Acceptance Model och sex studier där Unified Theory of User Acceptance and Use 

of Technology tillämpades.   

2.2.1 Technology Acceptance Model  

Technology Acceptance Model går ut på att utvärdera ett flertal faktorer för att kunna förbättra 

acceptansnivån för ett system inom ett visst användningsområde. Anledningen bakom att teorin 

skapades var att ett behov av att förklara varför användare väljer eller avstår från att använda ett 

system identifierades, vilken tidigare forskning inte hade lyckats åstadkomma. Enligt TAM 

kommer faktorerna “Perceived Usefulness” och “Perceived Ease of Use” vara de faktorer som 

främst påverkar användningen av ett system, se figur 1. (Davis, 1989).   
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Figur 1. Technology Acceptance Model (en.wikipedia.org, sökord: Technology Acceptance Model)  

  

  

  

Komponenter:  

External Variables  

Davies (1989) skriver att externa variabler är något som bör tas hänsyn till då de kan ha en 

negativ påverkan på “Perceived Usefulness” och “Perceived Ease Of Use”, vilket teorin menar 

leder till minskad användning av ett system. En extern variabel skulle bland annat kunna vara 

kön eller ålder.  

  

Perceived Usefulness  

“Perceived Usefulness” syftar till vilken grad en individ anser att användningen av ett system 

kommer att leda till att personen uppnår en högre arbetsprestation (Davis, 1989).  

  

Perceived Ease of Use  

“Perceived Ease Of Use” är en persons uppfattning av hur ett system kan underlätta för personen 

att utföra sina arbetsuppgifter (Davis, 1989). Technology Acceptance Model menar även att  

“Perceived Ease of Use” har en påverkan på “Perceived Usefulness” hos individer.   

  

Attitude Toward Using  

“Attitude Toward Using” definieras som vilken attityd en individ har till att använda ett system 

(Davis, 1989). Enligt teorin har både “Perceived Usefulness” och “Perceived Ease Of Use” en 

påverkan på “Attitude Toward Using”, som i sin tur påverkar “Behavioral Intention to Use”.   

  

Behavioral Intention to Use  

Begreppet syftar till personers inställning till att använda ett system. Technology Acceptance  

Model teoretiserar att “Behavioral Intention to Use” har en signifikant påverkan på “Actual 

System Use”. (Davis, 1989)  

  

Actual System Use  

Det faktiska användandet av systemet. Till skillnad från “Behavioral Intention to Use” syftar 

begreppet på den egentliga användningen av ett system och inte till inställning att använda ett 

system. (Davis, 1989)  
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2.2.2 Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology  

Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology är en utveckling av åtta tidigare 

teorier: Theory of Reasoned Action, Technology Acceptance Model, Motivational Model, 

Theory of Planned Behaviour, Combined Technology Acceptance Model and Theory of Planned 

Behaviour, Model of PC Utilization, Innovation Diffusion Theory och Social Cognitive Theory. 

(Venkatesh et al. 2012). Syftet bakom skapandet av Unified Theory of User Acceptance and Use 

of Technology var att förenkla förklaringen av betydande faktorer som tidigare teorier beskrivit, 

samt att ytterligare förklara hur dessa utvalda faktorer påverkar det faktiska användandet av ett 

system. Venkatesh, Morris, Davis och Davis (2003) använder denna utvecklade teori på dataset 

där åtta tidigare teorier tillämpats och resultaten pekar på att Unified Theory of User Acceptance 

and Use of Technology i högre grad förklarar leda till lyckad implementation av teknologi. 

Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology består av fyra huvudsakliga faktorer 

som påverkar intention och användning, samt vanligtvis mellan noll och fyra moderatorer för 

förhållanden mellan huvudsakliga komponenter och resulterande faktorer (ibid.).  

  

  

 
Figur 2. UTAUT - Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology  

  

  

Påverkande komponenter:  

Performance Expectancy   

“Performance Expectancy” syftar till i vilken grad en individ anser att ett system kan hjälpa att 

bidra till en förbättrad jobbprestation för individen. I artikeln User acceptance of information 

technology: Toward a unified view (Venkatesh et al., 2003) beskriver författarna hur  

“Performance Expectancy” i någon form finns med i fem av de tidigare teorierna och att det är 

faktorn som i högst grad överensstämmer med en individs avsikt att använda ett system.  

  

Effort Expectancy   

“Effort Expectancy” påminner om “Performance Expectancy”, men beskrivs som till vilken grad 

ett system minskar den uppfattade ansträngningen av att utföra uppgifter som en individ 

upplever. “Effort Expectancy” återfinns i tre av de åtta tidigare teorierna, kallad “Perceived Ease  

Of Use” i Technology Acceptance Model, “Complexity” i Model of PC Utilization och “Ease of 

Use” i Innovation Diffusion Theory. (Venkatesh et al., 2003)  
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Social Influence   

Begreppet “Social Influence” syftar till i vilken grad en individ upplever att personer i dess 

omgivning anser att individen ifråga ska använda systemet. Liknande faktorer hittas i tre av de 

tidigare teorierna. Venkatesh et al. (2003) menar att “Social Influence” inte spelade en 

signifikant roll i de tidigare dataseten där de studerade objekten fick välja att använda sig av ett 

system, men att detta blev fallet när användning av systemet var obligatoriskt. (Venkatesh et al., 

2003)  

  

Facilitating Condition   

Komponenten “Facilitating Condition” syftar till att i vilken grad en individ anser att bland annat 

tekniska och organisatoriska aspekter såsom infrastruktur existerar och stöder användningen av 

systemet (Venkatesh et al., 2003)  

  

Behavioral Intention   

Faktorn “Behavioral Intention” beskriver till vilken grad en individ anser att hen kommer att ta 

användning av systemet. I teorin har “Behavioral Intention” en påverkan på “Use Behavior”. 

(Venkatesh et al., 2003)  

  

Moderatorer:  

Age & Gender  

Ålder och kön är vanligt förekommande moderatorer i studier där UTAUT används. Venkatesh 

et al. (2003) menar att det finns underlag som tyder på att ålder och kön sannolikt har en 

påverkan på de fyra tidigare nämnda huvudfaktorerna. Bild två illustrerar hur ålder och kön anses 

påverka huvudfaktorerna “Performance Expectancy”, “Effort Expectancy”, “Social Influence” 

och “Facilitating Condition”, respektive “Performance Expectancy”, “Effort Expectancy” och 

“Social Influence”.  

  

Experience  

Erfarenhet med systemet beskrivs även det som en moderator när det kommer till att beräkna hur 

väl en individ tar till sig och använder sig av ett system. (Venkatesh et al., 2003)  

  

Voluntariness of Use  

Voluntariness of Use, på svenska valfrihet att ta hjälp av, syftar på en individs frihet att välja om 

den vill använda systemet eller om användandet av systemet är ett krav. Denna moderator anses 

ha en påverkan på “Social Influence”. (Venkatesh et al., 2003)  

  

Resulterande komponenter:  

Use Behavior  

På svenska “användningsbeteende”, vilket syftar till att representera hur en användare utför 

uppgifter med ett system i åtanke. “Behavioral Intention” och “Facilitating Condition” anses ha 

påverkan på “Use Behavior”. Till skillnad från resterande huvudfaktorer som indirekt påverkar 

“Use Behavior” genom att påverka “Behavioral Intention”, har “Facilitating Condition” en 

påverkan på “Use Behavior”, vilket skulle kunna leda till att en positiv “Behavioral Intention” 

inte leder till individen använder systemet. (Venkatesh et al., 2003)  
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2.2.3 Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology 2  

Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology används flitigt för att analysera 

kvantitativa data i studier som berör hur faktorer kan påverka den faktiska användningen av ett 

system för en grupp individer. Eftersom forskningen inom ämnet ständigt utvecklats har även 

teorin specificerats, vilket resulterat i Unified Theory of User Acceptance and Use of 

Technology 2. Denna vidareutveckling skapades av Venkatesh et al. (2012) som beskriver att 

syftet med teorin är att tillämpa Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology i 

konsumentsammanhang och adderar därför faktorerna “Hedonic Motivation”, “Habit” och “Price 

Value” till teorin.   

  

Hedonic motivation   

Venkatesh et al. (2012) beskriver: “Hedonic motivation är definierat som det roliga eller 

njutningen utvunnen genom att använda en teknologi”(Venkatesh et al 2012, s.161, Författarnas 

översättning).  

  

Habit   

På svenska: “vana”. Begreppet syftar till ett återkommande beteendemönster där en individ utför 

en specifik handling vid ett specifikt tillfälle. (Venkatesh et al., 2012)  

  

Price Value   

Begreppet används för att förklara till vilken grad en individ anser att en konsument av ett objekt, 

en tjänst et cetera, stämmer överens med produktens monetära kostnad. Ett positivt Price Value 

innebär således att konsumenten uppfattar produktens värde som högre än kostnaden för 

produkten. (Venkatesh et al., 2012)  
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3. Metod  
Avsnittet behandlar den metod som arbetet bygger på, vilka urvalskriterier som tillämpats samt 

kritik mot valet av metod. Uppsatsen har genom användningen av en litteraturstudie 

sammanställt resultat utifrån det empiriska materialet.  

3.1 Allmänt  

Uppsatsen tillämpar en litteraturstudie som metod kring området e-lärandet för att få en bred 

förståelse för hur området ser ut idag. Att använda en litteraturstudie som metod innebär att 

granska och sammanställa aktuell forskningslitteratur för att presentera vad nutida forskning 

säger om ämnet man har för avsikt att undersöka (Rowley & Slack, 2004). Genom att identifiera 

och applicera urvalskriterier reduceras mängden empiriskt material, vilket möjliggör för relevant 

litteratur att granskas och sedan presenteras. Vid utförandet av en litteraturstudie är det viktigt att 

kritiskt förhålla sig till litteraturen och eftersträva att objektivt presentera det empiriska 

materialet (ibid.).   

En litteraturstudie inleds vanligtvis med en sökning med syfte att identifiera relevant litteratur. 

Innan själva sökningen påbörjas så identifieras olika närliggande begrepp för att inkludera 

centrala aspekter om ämnet som sedan används i sökningen. Sedan används olika typer av 

medier för att få tillgång till litteraturen. Efter detta bedömer man den insamlade litteraturen 

utifrån kriterier såsom trovärdigheten hos utgivaren. När en första bedömning av litteraturen har 

genomförts, påbörjas en läsning av materialet. Den initiala läsningen innefattar vanligtvis enbart 

delar av texten, till exempel sammanfattning och slutsats. Under hela tiden som läsningen av 

materialet fortlöper är det viktigt att ständigt utvärdera materialet utifrån trovärdighet och att det 

som presenteras är välgrundat och relevant. Slutligen är det viktigt att dokumentera det man 

finner relevant i materialet. (Oates, 2006, s. 80-86)  

Uppsatsen tillämpar litteraturstudie som metod genom att samla in relevanta vetenskapliga 

artiklar inom e-lärande på universitetsnivå. För en illustration av hur materialet som studien 

bygger på har valts ut vänligen se Figur 3. Se kapitel 3.5 “Metod för datainsamling och 

dataanalys” för en utförlig beskrivning av hur studien samlat in och analyserat det empiriska 

materialet.  

Anledningen bakom metodvalet är att det i dagsläget redan existerar ett stort antal studier om 

elärande på universitetsnivå. Till exempel resulterar en sökning på “e-learning university” från år  

2015 på Scopus över 54,000 resultat (Scopus, 2020). Uppsatsen syftar därigenom att 

sammanställa vad tidigare studier presenterar och identifiera de viktigaste faktorerna för lyckad 

implementering av e-lärande utifrån ett teknikacceptansperspektiv. Det lämpar sig därför med 

användningen av en litteraturstudie som metod. Genom en noggrann genomgång av aktuella 

vetenskapliga artiklar har en övergripande analys av hur e-lärande på universitetsnivå i dagsläget 

förhåller sig till teknikacceptans. Denna analys ska sedan resultera i ett antal nyckelfaktorer som 

överensstämmer eller kompletterar faktorer ur de två utvalda teorierna inom e-lärande. Se bilaga 

1 för alla artiklar som använts. Se 3.4 Urvalskriterier för en djupare förklaring av urvalskriterier.  

När sökningarna i en av databaserna resulterade i allt för irrelevant litteratur, fortsattes sökandet i 

resterande databaser. Efter att sökningar i alla databaser resulterat i, enligt författarna, ansedd 

irrelevant litteratur så var totalt 173 artiklar identifierade.  

  



11 

 

  

          Figur 3. Urvalsprocessen  

3.2 Söktermer  

Närliggande term för e-lärande (e-learning) är “technology-enhanced learning” (IGI Global, 

2020). Vid universitet (university) har “higher education” använts som sökord. Termerna är 

utvalda efter en genomgång av de vetenskapliga artiklarnas nyckelord och vad vi som 

artikelförfattare har ansett är överensstämmande med det studien ämnar undersöka, se figur 4.  

Sökord  e-learning  

Synonymer 

och 

närliggande 

termer  

technology-enhanced learning  

e-learning university  

e-learning literature review  

e-learning higher education  

e-learning success factors  

Figur 4. Använda sökord  
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3.3 Databaser  

För att uppsatsen skulle uppnå en bred kunskapsbas tillämpades fyra databaser. Databaserna som 

nyttjats är: Google Scholar, AIS e-library, Web of Science och SCOPUS. Samtliga söktermer har 

kombinerats och nyttjats för att eftersträva att relevant litteratur ska vara identifierad.   

3.4 Urvalskriterier  

Under de senaste åren har ett flertal studier undersökt e-lärande vid en rad olika universitet, i 

olika länder, med hjälp av olika datainsamlingsmetoder. Den litteratur som används i arbetet har 

valts ut utifrån ett antal kriterier för att minimera risken att felaktig eller daterad information 

presenteras.  De kriterier som har använts är:  

  

● Litteratur som granskar hur e-lärande används inom ett eller flera universitet ska inte vara 

publicerad innan 2015. Anledningen bakom beslutet är att utvecklingen inom området går 

mycket snabbt och att litteratur skriven tidigare än så sannolikt inte ger en nutida bild av hur 

e-lärande används idag. Mängden litteratur och den snabba utvecklingen innebär att ett 

tidskriterium behöver tillämpas för att identifiera aktuell litteratur inom e-lärande. 

Tidskriteriet definierades som litteratur publicerad tidigast 2015. Detta baseras på 

författarnas uppfattning att äldre artiklar sannolikt inte använder e-lärande som det används 

idag. Tidigare skriven litteratur som behandlar e-lärande på en mer abstrakt nivå, till exempel 

begrepp och teorier, kan komma att användas på grund av att informationen som presenteras 

är relevant för det som detta arbete ämnar undersöka och inte daterad lika snabbt som det 

praktiska tillämpandet av e-lärande. Det årsbaserade urvalet tillämpades på de 173 

identifierade artiklarna och resulterade i 105 artiklar.  

  

● Litteraturen ska ha minst tio citeringar. När en artikel har tio eller fler citeringar innebär det 

att den tillhör den fjärdedel av artiklar som är mest citerade (Beaulieu, 2015).  Att en 

vetenskaplig artikel har ett stort antal citeringar innebär att många individer har granskat 

materialet och ansett att det är trovärdigt nog för att användas i deras eget arbete. Att 

litteratur har ett högt antal citeringar är inget definitivt bevis på att det som presenteras är 

sanningsenligt, men med fler citeringar under kort tid ökar sannolikheten för att den 

information som artikeln presenterar har granskats av ämneskunniga som validerat dess 

trovärdighet. Citeringskriteriet reducerade antalet artiklar från 105 till 95.  

  

● Utifrån den återstående litteraturen applicerades tre kriterier: böcker, dubbletter och litteratur 

med företagsfokus togs bort. Motiveringen bakom att böcker som underlag valdes bort är att 

de böcker som identifierades främst innefattar studier som utfördes innan 2015, vilket i viss 

mån motsäger det första urvalskriteriet. På grund av att syftet med studien är att undersöka 

nutida forskning inom området blev bortfallet av böcker adderat till ovanstående 

urvalskriterier. Dubbletter uppstod när litteratur samlades in från ett flertal olika databaser, 

men endast en version per artikel inkluderades efter tillämpat urval. Flera av de sökord som 

användes resulterade både i litteratur där e-lärande används på universitet och där e-lärande 

används inom vissa yrken. Ett exempel på en artikel som exkluderades i denna fas är Gender 

still matters: Employees’ acceptance levels towards e-learning in the workplaces of South 

Korea. Knowledge Management & E-Learning (Yoo, Huang & Kwong, 2015). I artikeln 

undersöker författarna skillnader i e-lärandeacceptans mellan könen på ett livsmedelsföretag. 

Antalet artiklar reducerades från 95 till 85 med hjälp av dessa kriterier.  
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● Ett utbildningsbaserat urval där artiklar som enbart fokuserar på MOOCs (Massive Open 

Online Course) exkluderas. Anledningen bakom urvalet är att MOOCs sannolikt når ut till en 

bredare massa än de flesta universitetskurser och att många som läser MOOCs inte studerar 

vid ett universitet, vilket innebär en bredare grupp än vad studien ämnar att undersöka. 

Utifrån de 85 artiklar som kvarstod, togs tolv artiklar bort då de enbart fokuserade på 

MOOCs. Efter tillämpandet av kriteriet återstod 73 artiklar.  

  

● De 73 artiklarna som i detta skede utgör den empiriska basen för studien tillämpar ett flertal 

olika datainsamlingsmetoder. 29 av dessa använder sig enbart av en litteraturstudie som 

metod, vilket betyder att även om studien i sig är publicerad 2015 eller senare så bygger den 

på data från tidigare år. På grund av detta exkluderades dessa studier från urvalet. Efter det 

metodbaserade urvalet återstod 44 artiklar.  

  

● För att kunna jämföra de empiriska data som artiklarna presenterar gjordes ett slutgiltigt, 

innehållsbaserat, urval där artiklarna analyserats grundligt för att identifiera de studier som 

kan jämföras med varandra och användas för att besvara forskningsfrågan. Genom att gå 

igenom artiklarna identifierades olika typer av egenskaper som inte ligger i linje med det 

studien ämnar undersöka. Ett exempel på en sådan egenskap iakttas i Design and 

implementation factors in blended synchronous learning environments: Outcomes from a 

cross-case analysis (Bower, Dalgarno, Kennedy, Lee & Kenney, 2015) där författarna 

genomför en fallstudie för att undersöka skillnader mellan olika typer blended learning, 

vilket anses vara för avgränsat med avseende på vad denna studie ämnar undersöka. Ett annat 

exempel på en artikel som exkluderats är From passive to active: The impact of the flipped 

classroom through social learning platforms on higher education students’ creative thinking 

(Al-Zahrani, 2015), vilken tar upp e-lärande inom universitet, men fokuserar på flipped 

classrooms påverkan på studenters kreativa tänkande. Efter tillämpandet av det 

innehållsbaserade urvalskriteriet återstod 22 artiklar.  

3.5 Metoder för datainsamling och dataanalys  

Grundad Teori har använts kontinuerligt genom arbetet, både i datainsamlingen och 

dataanalysen. I datainsamlingen användes teorin för att identifiera vilken typ av forskningsansats 

som arbetet skulle ha. Studien påbörjades genom att undersöka e-lärande på universitetsnivå och 

i det empiriska materialet identifieras en återkommande central aspekt: teknikacceptans. Utifrån 

teknikacceptans urskildes att ett flertal olika teorier tillämpades för att förklara vilka faktorer som 

ansågs ha påverkan på teknikacceptans, samt vilka faktorer som är kritiska för att främja 

användandet av e-lärande. Av dessa teorier var det enbart två som återkom ett flertal gånger: 

Technology Acceptance Model och Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology.   

Utifrån de två ovan nämnda teorierna har centrala faktorer som resterande litteratur presenterar 

kategoriserats och tematiserats. Kategoriseringen av innehållet i det empiriska materialet har 

skett på ett induktivt sätt, där vi som författare har tolkat och kopplat samman centrala termer. 

Termerna har sedan tematiserats på ett deduktivt sätt utifrån de komponenter som Technology 

Acceptance Model och Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology innefattar. 

Syftet med tillämpandet av en deduktiv metod bygger på att data som olika studier presenterar i 

någon mån ska vara jämförbar med studier som inte tillämpar samma teori, och att denna uppsats 

på så sätt kan besvara forskningsfrågan. Under det deduktiva stadiet observerades att några av de 

centrala delarna som det induktiva sättet behandlade ej klart kunde tematiseras utifrån de två 
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teorierna. Utöver dessa delar existerar det, inom studier som presenterar samma centrala 

framgångsfaktorer, en variation i vad begreppen innefattar. Detta är något som är viktig att ha i 

beaktning för att implementeringen ska vara framgångsrik. Dessa centrala delar har ansetts 

påverka sannolikheten att implementeringen av e-lärande blir lyckad så mycket att de tilldelats 

beskrivningar i analysen som möjliga tillägg till de två teorierna.  

3.6 Kritik   

Eftersom litteratur som berör det uppsatsen ämnar undersöka använder sig av en blandning av 

metoder kan validiteten av jämförelser av det data som litteraturen presenterar ifrågasättas. 

Genom att begränsa vilka studier som blir en del av underlaget ämnar uppsatsen att på så sätt 

minska risken att presentera felaktiga data.   

  

Något som kan spela in på urvalet och tolkningen av det empiriska data är konfirmeringsbias, 

vilket beskrivs som   

  

“[...] en tendens i mänskligt beteende att omedvetet vara selektivt uppmärksam på sådan 

information som bekräftar våra egna uppfattningar” (Wikipedia, sökord: Bias, 2019).   

  

På grund av vetskapen om fenomenet strukturerades urvalskriterier upp med detta i åtanke. 

Genom att utforma medvetna urvalskriterier och tillämpa dessa systematiskt hoppas vi att 

minimera den subjektiva påverkan som underliggande förutfattade meningar och värderingar kan 

ha på det som presenteras i studien.   

  

De artiklar som ligger till grund för det empiriska materialet bygger på undersökningar från ett 

olika världsdelar och länder, vilket kan ha en påverkan på såväl utformningen av enkätfrågor 

som enkätsvar. Det är även en möjligt att det skulle kunna finnas en viss bredd i tolkningen av 

dessa frågor eller svar ifall de översätts till ett språk de inte ursprungligen var formulerade i.  
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4. Empiri  

I följande avsnitt kommer de vetenskapliga artiklarna som litteraturstudien bygger på att 

presenteras. Avsnittet inleds med att beskriva det empiriska materialet där andra teorier än 

Technology Acceptance Model och Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology har 

använts. Sedan följer en uppdelning av studier där Technology Acceptance Model från studier där 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology har använts som teori.  

 

4.1 Generella resultat från empiriskt material   
Centrala faktorer i empiriskt material  Författare  

Course design  (Eom & Ashill, 2018),  
(Cidral et al., 2017),  
(Islam, 2015),  
(Freeze et al., 2019),  
(Eom & Ashill, 2016)  

Motivation / Self-regulated learning / Cognitive absorption  

  

  
(Eom & Ashill, 2018),  
(Moreno et al., 2016)  

  
Communication / Collaboration quality  (Eom & Ashill, 2018),  

(Cidral et al., 2017),  
(Eom & Ashill, 2016)  

  
Management / Infrastructure / Support / Training  (Tarus et al., 2015),  

(Alhabeeb & Rowley, 2018),  
(Islam, 2015),  
(Daniela et al., 2018)  

  
Student characteristics / Computer litteracy / Self-efficacy /  

Compatibility  
(Alhabeeb & Rowley),  
(Islam, 2015),  
(Moreno et al., 2016),  
(Daniela et al., 2018),  
(Al-Rahmi et al., 2017)  

  
Staff characteristics / Technical skills (staff) / Instructors role  (Eom & Ashill, 2018),  

(Tarus et al., 2015),  
(Daniela et al., 2018),  
(Eom & Ashill, 2016)  

  
Ease of access / Ease of use  (Alhabeeb & Rowley, 2018),  

(Moreno et al., 2016),  

  
User satisfaction  (Cidral et al., 2017),  

(Freeze et al., 2019)  

  
System usefulness / Perceived usefulness  (Moreno et al., 2016),  

(Flavin, 2016),  
(Al-Rahmi et al., 2017)  

  
System quality / System interface  (Freeze et al., 2019),  

(Al-Rahmi et al., 2017)  
        Figur 5. Centrala faktorer i empiriskt material  
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I figur 5 på föregående sida presenteras de faktorer från de artiklarna som tillämpar andra teorier 

än Technology Acceptance Model och Unified Theory of User Acceptance and Use of 

Technology. I den vänstra kolumnen redogörs de faktorer som är centrala för framgångsrik 

implementering av e-lärande på universitetsnivå. I kolumnen till höger beskrivs i vilka artiklar 

som faktorerna nämns och där de anses vara mest eller en av de mest centrala.  

  

Något som är tydligt vid genomgång av de vetenskapliga artiklarna är att benämningen 

“elearning” är problematisk då det innefattar en rad olika tekniker och därför kan få en rad olika 

innebörder (Ratna, 2015; Hussein, 2017). Generellt visar undersökningarna och rapporterna att 

elärande ses som ett komplement till traditionellt lärande, men även att det skulle vara möjligt att 

inom vissa studiefält helt frångå traditionell klassrumsmetodik (Flavin, 2016). I sammanhanget 

syftar komplement till moderna tillvägagångssätt inom e-lärandemetoder som “blended learning” 

och “flipped classroom”, se 1.7 Begreppsdefinitioner för förtydligande av begrepp.   

  

Ett område som belyses i ett flertal av artiklarna är instruktörens roll inom e-lärande och den 

påverkan personen ifråga har på studieresultaten samt inlärningen hos eleverna (Eom och Ashill 

2018; Cidral, Oliveira, Di Felice, Aparacio 2018; Moreno, Cavazotte, Alves, 2017; Freeze, 

Alshare, Lane och Wen, 2019). Instruktör i e-lärandesammanhang är den person som lär ut och 

instruerar universitetsstudenter hur e-lärande kommer att användas inom utbildningen (Eom och 

Ashill, 2018). I flertalet av de vetenskapliga artiklarna redogörs för instruktörers attityd samt 

kunskap om e-lärande påverkar studenters upplevda användbarhet (Perceived Usefulness i TAM) 

och förväntad prestanda (Performance Expectancy i UTAUT) (Eom och Ashill 2018; Cidral et 

al., 2018; Moreno et al., 2017; Freeze et al., 2019). Ett engagemang hos instruktören samt hur 

eleverna uppfattar instruktörens kunskaper inom e-lärande beskrivs som viktiga 

framgångsfaktorer för lyckad implementering och utövande av tekniken (ibid.).   

  

För att uppnå en typ av e-lärande som är minst lika effektiv som traditionell undervisning måste 

det främja studenters intresse för att lära sig mer. Ett begrepp som tas upp i A System’s View of 

E-Learning Success Model är att göra så att studenterna blir “Self-Regulated Learners” (Eom och 

Ashill, 2018). Begreppet “Self-Regulated Learner” syftar på studenter som är motiverade och 

studerar flitigt på egen hand. För att främja dessa egenskaper hos studenter menar 

artikelförfattarna att motivation ska ses som ett centralt och kritiskt attribut (ibid). Att undersöka 

motivation som en faktor i främjandet av att få studenter att använda e-lärande beskrivs som en 

av de största svårigheterna. Svårigheten med detta uppstår på grund av problematiken med att 

urskilja vad som är personliga egenskaper och vad som är externa faktorer (Cidral, Oliveira, 

Felice, Aparicio, 2017). Att främja motivation är således något som är av stort intresse (Eom & 

Ashill, 2018) samt goda kunskaper vid utformning av de kurser som utnyttjar tekniken (Cidral et 

al., 2017; Eom och Ashill, 2016).   

  

E-learning critical success factors: Comparing perspectives from academic staff and students 

(Alhabeeb och Rowley, 2018) är förhållandevis unik i sitt tillvägagångssätt att undersöka 

begreppet stakeholders inom e-lärande och användningen av detta på universitet. “Stakeholders” 

innefattar både studenter och akademisk personal. Författarna har frågat studenter och akademisk 

personal vilka faktorer de anser är viktigast för lyckad implementering av e-lärande. Båda 

grupperna anser att det är viktigt med utbildning och stöd för en framgångsrik implementering 

samt kontinuerligt brukande av e-lärande. Skillnaderna mellan studenterna och personalen 

innefattar bland annat att akademisk personal placerar e-lärandets viktigaste framgångsfaktorer i 

studenters egenskaper samt erfarenheten som de som använder sig av e-lärandessystemet 
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besitter. Fortsättningsvis presenterar studien att den akademiska personalen anser att nio stycken 

komponenter är viktiga, medan att studenterna anser att det är sju. Skillnaden mellan de båda 

grupperna är att studenterna har större krav på de tekniska delarna av e-lärande, medan den 

akademisk personal ställer större krav på personliga egenskaper. De två komponenterna som 

skiljer sig åt i de olika grupperna är engagemang och erfarenhet, vilket artikelförfattarna anser är 

det centrala som arbetet kom fram till. Implementering av e-lärandesystem måste därför ta 

hänsyn till de olika kraven för framgångsfaktorerna som grupperna har. (Alhabeeb och Rowley, 

2018)  

Förändringar inom användningen av e-lärandeverktyg kommer att snart ske i allt större grad i och 

med att yngre generationer börjar att studera på universitetsnivå (Dečman, 2015). Generationerna 

är de första som består av så kallade ”digital natives”, på svenska ”nätets infödda”, det vill säga 

att de är uppväxta med internet och det är därför en utmaning i att möta deras nya krav (Dečman, 

2015; Daniela, Visvizi, Gutiérrez-Braojos och Lytras, 2018). Kraven ifråga beskrivs som nätets 

inföddas ”beroende av informationsteknologi och sämre koncentrationsförmåga” (Dečman 

2015, ss. 272-273, författarnas översättning) och hur elärande ska användas av de nya 

generationerna (ibid). Daniela et al (2018) visar att yngre generationer fortfarande har ett krav att 

använda sig av instruktörer samt att studenternas förmåga av e-lärandesystem och att mottaga de 

positiva effekter som finns. För att mottaga de positiva effekterna på bästa sätt krävs enligt 

artikelförfattarna (ibid.) en instruktör, som utöver att presentera materialet även får stöd i att 

utveckla e-lärandesystemen. En ytterligare faktor som anses viktig för att studenter ska använda 

sig av e-lärande är enligt Dečman (2015) att användbarheten i form av design behöver ha ett stort 

fokus i utvecklingen av e-lärandesystem.  
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4.2 Studier som analyserar med hjälp av Technology Acceptance Model   

Centrala faktorer i empiriskt 

material utifrån TAM  

 Förklaring  Författare  

Perceived Usefulness  Universitetsstudenters upplevda  (Chang et al., 2017), 

användbarhet av ett e-lärandesystem.  (Ratna, 2015),  
  (Briz-Ponce et al., 2016),  

(Akman & Turhan, 2015)  

  

Perceived Ease of Use  

  Universitetsstudenters upplevda nytta i 

form av förenkling av att utföra 

uppgifter.  

(Chang et al., 2017),  
(Ratna, 2015),  
(Briz-Ponce et al., 2016),  

  

Attitude Towards Using  

  

Universitetsstudenters attityd till att 

använda ett e-lärandesystem.  
(Chang et al., 2017),  
(Ratna, 2015),  
(Hussein, 2017),   
(Briz-Ponce et al., 2016),  
(Akman & Turhan, 2015)  

  

Behavioral Intention to Use  

  

Universitetsstudenters inställning, i 
form av sannolikhet, till att använda 

ett e-lärandesystem.  

  

(Chang et al., 2017),  
(Ratna, 2015),  
(Hussein, 2017),   
(Briz-Ponce et al., 2016),  
(Akman & Turhan, 2015)  

  
            Figur 6. Centrala faktorer i empiriskt material utifrån TAM  

  

Följande studier har använt sig av Technology Acceptance Model som metod för dataanalys av 

det empiriska materialet, se figur 6 ovan för en överblick över vilka artiklar som beskriver 

faktorerna som signifikanta. Valet av metod avspeglas i de vetenskapliga artiklarna då det ligger 

till grund för hur dessa är uppbyggda. Ett ständigt återupprepande inslag är att det använder sig 

av enkätundersökningar för studenter som går en kurs som antingen är helt kopplad till e-lärande, 

till exempel distanskurs, eller en blandning, så kallad “blended learning” (Tarus, Gichoya och 

Muumbo 2015; Alhabeeb och Rowley 2018; Moreno et al., 2017).   

  

Perceived Ease of Use, det vill säga den upplevda användarvänligheten, ligger till grund för hur 

e-lärande uppfattas och sedermera används (Chang, Haiyev, Su 2016; Briz-Ponce, Pereira, 

Carvalho, Juanes-Méndez, García-Peñalvo, 2016). Dessa artikelförfattare menar att hur lätt ett 

elärande program är att använda påverkar motivationen att använda programmet, samt 

inställningen till programmet. Båda artiklarna har hypoteser att en hög Perceived Ease of Use 

borde leda till hög Perceived Usefulness (ibid). Intressant nog motbevisas denna hypotes i User 

acceptance of social learning systems in higher education: an application of the extended 

Technology Acceptance Model (Akman och Turhan, 2017) Användarvänligheten beskrivs ofta 

också vara väldigt hög i alla vetenskapliga artiklar som har analyserats och den största 

anledningen till att detta är fallet är då en allt större del av de som studerar på en högre utbildning 

är så kallade “digital natives”. “Digital natives” innebär att personen ifråga är uppvuxen med 

modern teknik och har sett det som en naturlig del livet, både inom skolan och utanför. Utöver 
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detta beskrivs hur de universitetsstudenter som studerar ett ämne som har med teknik att göra 

kan innebära att de är mer tekniskt kunniga än de som inte studerar ett tekniskt ämne (Dečman, 

2015). Enligt Al-Rahmi et al (2017) i Use of E-Learning by University Students in Malaysian 

Higher Educational Institutions: A Case in Universiti Teknologi Malaysia är kvalitén på 

innehållet och hur innehållet presenteras lika viktiga för att studenter ska acceptera och använda 

e-lärande. Innehållet syftar på det material som används som underlag till elärandeverktyget.  

  

Performance Expectancy anses i många av artiklarna som undersöker e-lärande på universitet 

som viktigare än Perceived Ease of Use. Att värdera hur e-lärandeverktyget leder till att studenter 

presterar bättre över hur lätt verktyget anses vara att använda beskrivs som en mycket viktig 

faktor att ta hänsyn till för att uppnå ökad användning av e-lärande. (Al-Rahmi et al., 2017)  
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4.3 Studier som analyserar med hjälp av Unified Theory of User Acceptance 

and Use of Technology   

Centrala faktorer i empiriskt 

material utifrån UTAUT  

Förklaring  Författare  

Performance Expectancy  Universitetsstudenters förväntade 

prestationsförbättring genom att 

använda ett e-lärandesystem.  
  

(Salloum & Shaalan, 2018),  
(Tarhini et al., 2016), 

(Decˇman, 2016),  
(Ngampornchai & Adams, 2016),   
(Bellaaj et al., 2015)  

  

Effort Expectancy  

  Universitetsstudenters förväntade 

underlättande att utföra 

arbetsuppgifter genom att använda ett 

e-lärandesystem.   

(Yueh et al., 2015),  
(Tarhini et al., 2016),  
(Ngampornchai & Adams, 2016),  
(Bellaaj et al., 2015)  

  

Social Influence  

  

Universitetsstudenters upplevda grad 

av att personer i dess omgivning anser 

att individen ska använda ett 

elärandesystem.  

(Yueh et al., 2015),  
(Salloum & Shaalan, 2018),  
(Tarhini et al., 2016), 

(Decˇman, 2016),  
(Ngampornchai & Adams, 2016)  

  

Facilitating Condition  

  

  

  

  

  
Behavioral Intention  

  

Universitetsstudenters uppfattning av 

till vilken grad tekniska och 

organisatoriska faktorer stödjer 

användningen av ett e-lärandesystem.  
  

  
Universitetsstudenters uppfattning av 

till vilken grad de kommer att använda 

ett e-lärandesystem.  

  

(Salloum & Shaalan, 2018)  

  

  

  

  

  
(Yueh et al., 2015),  
(Salloum & Shaalan, 2018),  
(Tarhini et al., 2016), 

(Decˇman, 2016),  
(Ngampornchai & Adams, 2016),  
(Bellaaj et al., 2015)  

  
      Figur 7. Centrala faktorer i empiriskt material utifrån UTAUT  

  

De studier som presenteras i detta avsnitt har använt sig av Unified Theory of User Acceptance 

and Use of Technology för att analysera och tolka de kvantitativa data som framkom genom 

enkätundersökningar. I figur 7 ovan presenteras de faktorer som förekommit som signifikanta i 

de olika artiklarna, samt en förklaring vad faktorn innebär inom e-lärande på universitetsnivå.  

  

I den utvalda litteraturen är Performance Expectancy, Effort Expectancy och Social Influence de 

tre faktorerna som ligger i toppen när det kommer till påverkan på Behavioral Intention. Många 

av studierna presenterar motstridande resultat. I studien The Continued Use Of E-learning 

System: An Empirical Investigation Using UTAUT Model At The University Of Tabuk (Bellaaj,  
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Zekri, Albugami, 2015) presenterar författarna hur resultatet pekar på att Performance 

Expectancy och Effort Expectancy har en positiv inverkan på Behavioral Intention. Vidare 

spelade inte Social Influence en signifikant roll i studenternas fortsatta användning av 

elärandesystemet, vilket beskrivs som en kontrast till vad tidigare studier indikerat (ibid.). Senare 

i studien beskriver författarna hur kön spelade en stor roll på vilken grad Social Influence 

påverkade Behavioral Intention och att kvinnorna i studien tog större hänsyn till vad andra tycker 

om deras användning av ett e-lärandesystem än de tillfrågade männen. Ngampornchai och 

Adams (2016) presenterar ett annorlunda resultat, där Performance Expectancy, Effort 

Expectancy och Social Influence hade en signifikant påverkan på Behavioral Intention. 

Författarna förklarar att Social Influence spelade en betydande roll i studien och att begreppet 

definierades som synen studenterna ansåg att deras föräldrar hade på deras användning av 

elärande, trots att användandet inte ansågs ge ökad social status. Fortsättningsvis förklarar 

artikeln hur bristande kunskap om e-lärande kan vara något som spelar en stor roll på 

acceptansnivån av e-lärande hos studenter på universitetsnivå. Slutligen beskriver författarna att 

studenters uppfattning av vad e-lärande kan användas för och hur lätt de anser att användning av 

elärandeverktyg är, starkt påverkar deras syn på e-lärande.   

  

Modeling the acceptance of e-learning in mandatory environments of higher education: The 

influence of previous education and gender (Dečman, 2015) presenterar resultat som indikerar att 

varken Effort Expectancy hade en signifikant effekt på Behavioral Intention eller att Gender 

påverkade förhållandet mellan faktorer. Dečman beskriver hur de yngre generationerna är så 

kallade “digital natives”, vilket syftar på att den teknologi som kan vara främmande för tidigare 

generationer blir en naturlig del i de senare generationernas liv. Att senare generationer är mer 

bekväma med användningen av modern teknik kan därför vara en anledning bakom varför Effort 

Expectancy inte spelade en betydande roll på Behavioral Intention enligt studien. (ibid.)  

  

Salloum och Shaalan (2018) förklarar även de att Effort Expectancy inte hade en signifikant 

påverkan på Behavioral Intention. Trots detta påverkades Behavioral Intention av såväl 

Performance Expectancy och Social Influence som Facilitating Condition. Författarna förklarar 

att studien enbart tar hänsyn till hur användningen av e-lärande såg ut på två universitet i 

Förenade Arabemiraten, vilket gör resultatet svårt att generalisera.  

  

Factors influencing students’ adoption of e-learning: a structural equation modeling approach 

(2016) presenterar ett annorlunda resultat genom att använda sig av Unified Theory of User 

Acceptance and Use of Technology 2 samt att även inkludera faktorerna Self-Efficacy och Trust.  

Resultatet som presenteras i studien indikerar att Performance Expectancy, Effort Expectancy, 

Hedonic Motivation, Habit, Social Influence, Trust och Self-Efficacy alla hade en signifikant 

påverkan på Behavioral Intention, medan detta inte var fallet för Facilitating Condition och Price 

Value. Författarna beskriver utifrån resultatet hur faktorerna Hedonic Motivation och Habit, som 

tillkommit via användningen av UTAUT2, även de hade en stark påverkan på Behavioral 

Intention. Detta trots att UTAUT2 tillämpades på universitetsstudenter till skillnad från 

konsumenter som teorin är utformad för. Fortsättningsvis beskriver författarna hur faktorn Social 

Influence’s påverkan på Behavioral Intention sannolikt kan främjas genom att be studenter som 

har erfarenhet av e-lärande att uppmuntra användningen av det till mindre erfarna, samt att 

instruktörer, i det här fallet lärare och professorer, bestämmer och kommunicerar att 

användningen av e-lärande är obligatoriskt för studenterna. Båda dessa åtgärder beskrivs dock 

sannolikt kunna påverkas av “faktorer såsom kultur, ålder och utbildning” (Tarhini et al. 2016, 

s.173; Författarnas översättning). Vidare pekar resultatet som författarna presenterar att både 
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Self-Efficacy och Trust kan vara faktorer värda att utforska vidare i framtida studier där UTAUT, 

eller en vidareutveckling av teorin, tillämpas. Författarna fortsätter med att beskriva hur 

“beslutsfattare bör bidra med både on- och off-line stöd utöver upplärning [av de påverkade 

individerna] vilket är nödvändigt för att öka e-lärande self-efficacy.”(Tarhini et al. 2016, s. 174; 

Författarnas översättning). Facilitating Condition är en faktor som både UTAUT och UTAUT2 

teoretiserar har påverkan på Behavioral Intention, dock pekar resultatet som Tarhini et al (2016) 

presenterar på att detta inte är fallet. Avslutningsvis tar artikeln upp hur bland annat kulturella 

och sociala faktorer kan påverka resultatet och att studier i andra länder med andra 

förutsättningar därav kan presentera annorlunda resultat. (ibid.)  

  

I studien Exploring factors affecting students’ continued Wiki use for individual and 

collaborative learning: An extended UTAUT perspective (Yueh, Huang och Chang 2015) 

undersöktes ett universitet i Taiwan där e-lärande i form av en Wiki hade implementerats med 

mål att gynna kommunikationen mellan såväl studenter som mellan studenter och lärare. 

Författarna valde att undersöka både nuvarande användning av systemet och studenters framtida 

avsikt att använda sig av systemet. Resultatet studien presenterar menar att Performance 

Expectancy, Social Influence och Facilitating Condition inte hade en signifikant påverkan på det 

faktiska användandet. Resultatet pekar även på att Performance Expectancy och Effort  

Expectancy inte var faktorer som signifikant påverkar studenters intention att använda systemet i 

framtiden. Trots detta ledde ökad Effort Expectancy till ökad faktiskt användande. De data som 

analyserats i studien visar även på att den faktiska användningen leder till ökad avsikt att 

använda systemet i framtiden. Författarna avslutar med att beskriva att hur ett problem med 

användandet med ett Wikisystem är att studenter som ställer frågor måste invänta svar istället för 

att kunna få svar direkt. (ibid.)  
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5. Analys   
I följande avsnitt kommer centrala teman utöver de faktorer som finns i de två teorierna som 

identifierats under genomförandet av studien att presenteras och analyseras. De teman som har 

identifierats är generationsskillnader, kulturella skillnader samt skillnader i utformning av 

studier.  

  Identifierade kategorier  Liknande teman utifrån  
TAM/UTAUT  

Författare    

  Course design   External Variable /  
Facilitating Condition  

(Eom & Ashill, 2018),  
(Cidral et al., 2017),  
(Islam, 2015),  
(Freeze et al., 2019),  
(Eom & Ashill, 2016)  

  

  
Motivation / Self-regulated learning / 

Cognitive absorption  
Ej applicerbar / Ej 

applicerbar  

  
(Eom & Ashill, 2018),  
(Moreno et al., 2016)  

  

    
Communication / Collaboration quality  

Ej applicerbar / Ej 

applicerbar  
  
(Eom & Ashill, 2018),  
(Cidral et al., 2017),  
(Eom & Ashill, 2016)  

  

  Management / Infrastructure / Support / 

Training  
External Variables / 

Facilitating Condition  
  
(Tarus et al., 2015),  
(Alhabeeb & Rowley, 2018),  
(Islam, 2015),  
(Daniela et al., 2018)  

  

  

  Student characteristics /   
Computer literacy / Self-efficacy /  
Compatibility  

Ej applicerbar / Ej 

applicerbar  
(Alhabeeb & Rowley),  
(Islam, 2015),  
(Moreno et al., 2016),  
(Daniela et al., 2018),  
(Al-Rahmi et al., 2017)  

  

  Staff characteristics / Technical skills 

(staff) / Instructors role  
External Variable /  
Facilitating Conditions  

  
(Eom & Ashill, 2018),  
(Tarus et al., 2015),  
(Daniela et al., 2018),  
(Eom & Ashill, 2016)  

  

  

  Ease of access / Ease of use  
Perceived Ease of Use / 

Effort Expectancy  
(Alhabeeb & Rowley, 2018),  
(Moreno et al., 2016),  

  

  System usefulness / Perceived usefulness Perceived Usefulness / Performance 

Expectancy  
  
(Moreno et al., 2016),  
(Flavin, 2016),  
(Al-Rahmi et al., 2017)  

  

  Perceived System quality / System  Perceived Usefulness & 

Perceived interface  Ease of Use /   
Effort Expectancy &  
Performance Expectancy  

  
(Freeze et al., 2019),  
(Al-Rahmi et al., 2017)  

  

  

        Figur 8. Tematisering utifrån kategorier  
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5.1 Sammanställning av kategorier  

I figur 8 på föregående sida redogörs för de identifierade kategorierna utifrån de artiklar som inte 

använder Technology Acceptance Model eller Unified Theory of User Acceptance and Use of 

Technology. Utifrån de identifierade kategorierna har faktorer från de två teorierna som anses 

vara närliggande kopplats samman. I fall där en kategori inte överensstämmer med definitionen 

av en faktor som presenteras i någon av de två teorierna har “Ej applicerbart” använts för att 

förtydliga bristen av motsvarande begrepp.  

  

Ett genomgående inslag i artiklar som behandlar e-lärande på universitetsnivå är att de 

framgångsfaktorer som identifierats inte alltid går att identifiera i de två 

teknikacceptansteorierna. Detta tydliggör att rådande teorier inte innefattar alla de 

framgångsfaktorer som nutida litteratur presenterar. Utöver de framgångsfaktorerna, har två 

betydande omständigheter identifierats som i studier där teknikacceptans utreds påverkar 

resultatet markant. Omständigheterna har vi valt att klassificera som generationsskillnader och 

kulturella skillnader.   

5.2 Generationsskillnader  

Ett ständigt återkommande tema som behandlas är instruktörens roll i sammanhanget kring 

elärande. Instruktör som begrepp syftar generellt sätt till den lärare som använder och presenterar 

materialet, men har ibland använts för att beskriva personer som utvecklar e-lärandesystemet 

(Al-Rahmi et al., 2018; Eom och Ashill 2016; Freeze et al., 2019). Att universitetsstudenterna i 

undersökningen av Alhabeeb och Rowley (2018) inte anser att instruktörens roll är den viktigaste 

faktorn kan betyda att de har erfarenhet av att använda sig av liknande digitala program och på 

grund av detta känner sig trygga i deras egen förmåga (ibid.; Dečman, 2015). Generellt sätt är de 

forskare som genomfört undersökningar äldre än studenterna, vilket kan vara en förklaring till 

varför grupperna skiljer sig mellan varandra i framgångsfaktorer för e-lärande. Alhabeeb och 

Rowley (2018) beskriver hur akademiskt anställda har två fler framgångsfaktorer för lyckad 

implementering av e-lärande än studenterna, vilket författarna menar kan bero på en högre grad 

erfarenhet av att använda e-lärande hos de anställda. De två framgångsfaktorerna är engagemang 

och erfarenhet. Överlag visar studierna på skillnader i faktorerna Perceived Usefulness och 

Perceived Ease of Use från Technology Acceptance Model, samt Performance Expectancy och 

Effort Expectancy från Unified Theory of User Acceptance and Use of Technology. Studenter 

visar att Perceived Usefulness och Perceived Ease Of Use då punkterna kan anses vara 

självklara. Skillnaderna har vi valt att kalla generationsskillnader.  

Generationsskillnader innebär de skillnader som finns mellan de som är uppväxta med modern 

teknik och tidigare generationer som inte är det. Flertalet artiklar har hypoteser inkluderade i sina 

vetenskapliga studier som vid första anblick kan anses uppenbara. Trots detta har det 

presenterade resultatet motstridigt hypoteserna. Ett exempel på en sådan hypotes är att studenter 

med högre grad av antingen inre eller yttre motivation kommer att rapportera en högre grad 

tillfredsställelse, vilket inte stämmer överens med resultatet som Eom och Ashill presenterar. 

(Eom och Ashill, 2016) Artikelförfattarna tillhör generellt sett äldre generationer än de 

tillfrågade universitetsstudenterna och ser därför andra svårigheter vid implementering av 

elärande på universitetsnivå (Islam, 2015; Chang, et al., 2017).   

Students’ acceptance and readiness for E-learning in Northeastern Thailand (Ngampornchai och 

Adams 2016) presenterar ett motstridande resultat gentemot resterande studier inom urvalet när 
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det kommer till yngre generationers villighet att använda sig av e-lärande. Studien visar på att de 

äldre, seniora studenterna, till högre grad var villiga att acceptera e-lärande än andra tillfrågade 

studenter. Trots detta beskriver författarna: “Dock visar resultaten att trots deras tendens att 

acceptera e-lärande tog seniora studenter färre online kurser.” (ibid., s. 10, författarnas 

översättning)  

5.3 Kulturella skillnader  

Kulturella skillnader är något som genomsyrar alla de vetenskapliga artiklarna i arbetet på olika 

sätt. En del av studierna noterar att det sannolikt finns kulturella skillnader i hur individer 

tillgodogör sig e-lärande (Taurus. 2015). Ett sätt är att framgångsfaktorer kan skilja sig mycket åt 

beroende på vilket land studien genomfördes i. Även olika kulturers syn på e-lärande kan ha 

påverkan på såväl utformningen av enkätfrågor som tolkning av begrepp och enkätsvar. Trots 

detta tar ett stort antal av de identifierade artiklarna inte hänsyn till dessa kulturella faktorer i sina 

studier. Utifrån de artiklar som lyfter frågan kommer ett par olika perspektiv. Ngampornchai och 

Adams (2016) beskriver hur Thailands grupporienterade kultur sannolikt påverkat resultaten som 

presenteras i studien. Bland annat på grund av att ett en individs image väger tyngre i liknande 

kulturer än i mer individualistiska kulturer, vilket författarna menar kan ha påverkat resultatet då 

undersökningen visade att e-lärande inte var något som de tillfrågade ansåg positivt påverka 

deras sociala status. Författarna lyfter dock att ytterligare forskning krävs för att bevisa ifall det 

finns något samband mellan dessa två element (ibid.).  

       

En instruktörs roll är även den något som kan komma att se mycket annorlunda ut och med olika 

grader av auktoritet beroende på i vilket land och kultur som undersöks. I linje med vad flera 

studier tar upp kommer instruktören med stor sannolikhet kunna påverka studenter som inte har 

tidigare erfarenhet med användningen av e-lärande såväl som tidigare utövare (Tarhini et al., 

2016; Yueh et al., 2015; Eom & Ashill, 2016). På grund av detta bör extra hänsyn tas till vilken 

roll instruktören spelar i undervisningen i den kultur man undersöker, för att maximera 

studenters vilja att använda sig av e-lärande.  

  

Utformningen av studierna samt hur studierna tolkas är skiljer sig inom de olika artiklarna.  

Skillnader mellan formulering och tolkning av enkätfrågor är även det något som kan leda till 

missvisande eller icke generaliserbara resultat. Till exempel använde Ngampornchai och Adams 

(2016) sig enbart av en enkätfråga för att undersöka Social Influence. Frågan syftar enbart till 

studenters uppfattning av hur deras föräldrar ser på att de använder e-lärande, vilket enbart delvis 

eller inte alls stämmer överens med hur resterande studier utformat enkätfrågorna som mäter 

Social Influence.  
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6. Diskussion & slutsats   
E-lärande är ett ämne som ständigt kommer att utvecklas och få större användningsområde i och  

med att samhället blir alltmer digitaliserat. Det är därför relevant att undersöka 

framgångsfaktorer i teknikacceptans inom e-lärande, bland annat på universitetsnivå.  

Anledningen till att bedriva en litteraturstudie gjordes då det finns stora mängder forskning inom 

området.   

  

För att besvara frågeställningen:  

    

Vilka framgångsfaktorer anses vara kritiska för att få studenter att använda e-lärande på 

universitet?  

  

Resultaten varierar markant beroende på i vilket land studierna är genomförda i. Överlag pekar 

det empiriska materialet på att faktorerna “Performance Expectancy”, “Effort Expectancy” inom 

UTAUT och “Perceived Ease of Use” samt “Perceived Usefulness” inom TAM är de faktorer 

som med störst sannolikhet leder till att studenter vill och använder sig av e-lärande.   

  

Vår studie identifierar ett antal framgångsfaktorer som inte finns representerade i någon av de två 

teknikacceptansteorierna som flera gånger förekommer i det identifierade empiriska materialet. 

Framgångsfaktorerna som inte inkluderas inom teknikacceptansteorierna inom e-lärande kan 

sannolikt vara av intresse att ta hänsyn till då de påverkar teknikacceptans. Hur mycket eller hur 

många av de icke-inkluderade framgångsfaktorerna som påverkar studiernas resultat är det inte 

möjligt att dra allmänna slutsatser om. Framgångsfaktorerna varierar också markant utifrån två 

övergripande omständigheter: generationsskillnader och kulturella skillnader. Omständigheterna 

ifråga är något som inte inkluderas i teknikacceptansteorierna men som både påverkar faktorerna 

som presenteras i teorierna och framgångsfaktorerna som identifierats utöver de som teorierna 

innefattar. Denna påverkan anses så stor att det är av intresse att tillägg i dessa teorier ska göras 

för att ta hänsyn till detta. Även när universitet planerar att implementera e-lärande bör hänsyn 

tas till de två ovannämnda omständigheterna för att i högre grad uppnå att studenter använder 

systemet.  

  

Ett exempel på generationsskillnader som iakttogs i de vetenskapliga artiklarna är att det finns 

stora skillnader i hur framgångsfaktorerna ser ut beroende på om de som använder tekniken är 

uppväxta med den moderna tekniken eller inte. Tekniken utvecklas ständigt och dessa “nätets 

infödda” kommer ständigt att öka och det är därför viktigt att ha detta i beaktning.  

  

Vidare är det av intresse hur flertalet av studier väldigt kort, eller inte alls, berör hur kulturen i de 

undersökta länderna kan ha påverkat det presenterade resultatet i studierna. Skillnaderna i det 

empiriska materialet tyder på att detta bör spela en betydande roll i utvecklandet och 

implementationen av e-lärande. Därigenom är det något som måste tas i beaktning när universitet 

överväger att implementera e-lärande. De kulturella skillnaderna kan sannolikt även påverka de 

forskare som utför undersökningar som ligger till grund för det presenterade empiriska materialet 

i denna studie.  
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7. Vidare forskning   
Framtida forskning bör fokusera på kvalitativa studier med studenter för att mer tydligt 

undersöka möjliga, icke identifierade, faktorer som väger in i varför studenter ger de svar de gör 

på enkätundersökningarna. Med kvalitativa studier ökar möjligheten att komma ner på djupet i 

ämnet samt hitta beskrivningar till hur studenterna resonerar kring e-lärande och motivera varför. 

Vidare är det viktigt att mer forskning i de olika kulturella delarna inom framgångsfaktorerna 

undersöks, då det i arbetet framkommit stora skillnader mellan olika kulturer. Att instruktörens 

roll spelar in på studenters syn på e-lärande nämns i flera studier. Det skulle därav vara intressant 

att se framtida studier undersöka till vilken grad detta verkar stämma och hur de studenters, som 

inte använt sig av e-lärande tidigare, uppfattning av instruktören påverkar vilken syn de har på e-

lärande i helhet.   
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