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Abstrakt  

Elektroniskt lärande, så kallat e-lärande har blivit allt mer vanligt som verktyg för 

arbetsplatslärande kompetensutveckling. Studier visar att stödet från ledaren kan vara en 

viktig påverkansfaktor för medarbetarnas motivation till/och acceptans av e-lärande. Då 

studierna inte visar hur ledarskapsstilen kan påverka medarbetarnas e-lärande är det därför 

intressant att undersöka om och hur medarbetare upplever att deras chefs ledarskapsstil 

påverkar deras inställning till e-lärande. Studien baserades på en elektronisk enkätstudie där 

34 medarbetare från handelsbranschen och 29 medarbetare från bankbranschen deltog och 

skattade chefernas ledarskapsstil och dess påverkan av motivation och acceptans av e-

lärandet. Resultaten visade att det fanns positiva korrelationer mellan den Transformella 

ledarskapsstilen och medarbetarnas motivation till och acceptans av e-lärandet medan den 

Transaktionella ledarskapsstilen korrelerade negativt med detsamma. Studien begränsades av 

snöbollsurvalet och den bias som uppstod när enkäten delades ut via Facebook vilket innebar 

att respondenterna själva valde sitt deltagande. Chansen är större att deltagarna är vana 

teknikanvändare och därmed mer benägna att acceptera e-lärandet. Det betyder att resultatet 

i studien inte går att generalisera till populationen trots att de var signifikanta. 

  

Nyckelord: arbetsplatslärande, computer self-efficacy, e-lärande, kompetensutveckling, motivation, 

transformellt- och transaktionellt ledarskap. 
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Introduktion  

Inledning  

Dagens samhälle präglas av snabb utveckling och ökade krav på föränderlighet för nationer, 

organisationer och individer. Det rådande förändringstrycket har lett till att både 

organisationer och medarbetarna inom organisationerna måste vara villiga till förändring 

(Ćukušić, Alfirević, Granić & Garača, 2010; Jacobsen, 2013). Genom att villkor förändras, 

medarbetarna ställer krav på förändring, nya forskningsrön gör gammal kunskap utgången, 

måste organisationen vara medveten om att den bör förändras och kan då planera hur. 

Arbetsplatslärande och kompetensutveckling av medarbetarna kan då ses som en strategi och 

nyckelfaktor för hur väl en organisation kan utvecklas och vara konkurrenskraftig på 

marknaden (Batalla-Busquets & Pacheco-Bernal, 2013; Cheng, Wang, Moormann, Olaniran & 

Chen, 2012; Ćukušić et al., 2010). Genom den informationsteknologiska utvecklingen har nya 

redskap för lärande på arbetsplatsen och kompetensutveckling tillkommit (Jaldemark, 2013; 

Jan, Lu & Chou, 2012). e-lärande, lärande via informationsteknologiska verktyg, har utvecklats 

till att bli ett allt vanligare alternativ att använda för kompetensutveckling istället för det 

traditionella lärarledda arbetsplatslärandet (Cheng et al., 2012; Ćukušić et al., 2010; Jan et al., 

2012). e-lärandet möjliggör för organisationerna att på ett effektivt och framgångsrikt sätt möta 

samtidens krav på kompetensutveckling av arbetskraften samtidigt som de också kan bemöta 

den allt snabbare förändringstakten på arbetsplatsen (Jan, et al., 2012; Kahai, Jestire & Huang, 

2013; Lee, Hsieh & Hsu, 2011b). Enligt Knowles, Holton och Swanson (2011) har motivationen 

till lärandet stor betydelse för lärprocessen och resultatet av lärandet.  

En befintlig risk med e-lärandet är att om det inte implementeras och används på ett väl 

genomtänkt sätt i organisationen kan det leda till att lärande och utveckling uteblir men att 

organisationen fortfarande står med de kostnaderna som medföljer. Utmaningen för 

organisationerna vid implementering och användning av e-lärandet i 

kompetensutvecklingssyfte blir att motivera medarbetare till att acceptera tekniken och 

använda den som ett nytt redskap för lärande (Cheng et al., 2012; Ćukušić et al., 2010; Lee, 

Hsieh, & Chen, 2011a; Roca  & Gagné, 2008). I tidigare forskning har olika faktorer som 

påverkar e-lärandet undersökts och Cheng et al. (2012) visade med sin studie att acceptansen 

till e-lärandet och i vilken utsträckning individerna tänkte använda det som redskap för 

lärande, påverkades av ledarskapet. 

Problemställning  

Tidigare forskning visar på ledarskapets vikt för en positiv effekt av e-lärandet (Cheng et al., 

2012; Zareen, Razzaq & Mujtaba, 2015, Roca & Gagné, 2008). Trots detta finns det lite forskning 

utfört på hur ledarskapet kan påverka medarbetarna att använda e-lärandet, trots att 

ledarskapet är en viktig del för att skapa rätt förutsättningar och möjliggöra lärande. Det finns 

ingen studie som undersöker ledarskapsstilars påverkan av motivationen till och acceptansen 

av e-lärande. Med anledning av detta är det intressant att undersöka samvariationen mellan 

medarbetare upplevelser av chefens ledarskapsstil och hur de anser att chefen motiverar dem 

och hjälper dem acceptera e-lärandet. I en studie av (Tarhini, Hone & Liu, 2015) visade det sig 

att de med hög Computer Self-Efficacy hade en effektivare lärprocess än de med låg. Det blir 

därför intressant för studien att även titta på medarbetarnas Computer Self-Efficacy för att se 

om det påverkar acceptansen till e-lärandet och ledarskapets påverkan. Resultatet av studien 
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kan bidra till en framtida medvetenhet om och hur ledarskapsstilens sätt att motivera 

medarbetarna och får dem att acceptera e-lärandet påverkar det faktiska e-lärandet. 

Definitioner  

Här följer en förklaring av centrala begrepp och hur de definieras i denna studie.   

 
Arbetsplatslärande 

Arbetsplatslärande är det sätt, de processer och aktiviteter som organisationer använder för 

att uppnå utveckling och effektivisering av organisationen (Cheng et al., 2012). Det innebär att 

medarbetarens individuella lärande är en integrerad del av gruppens/ organisationens lärande 

där medarbetaren lär sig saker på arbetsplatsen som sedan kan användas i utförandet av 

arbetsuppgifterna (Svensson & Åberg, 2001)    
 

Kompetensutveckling 

Denna studie avgränsas till en kompetensutveckling som ett lärande där verksamheten 

avsiktligt vill utveckla sin personal på ett specifikt område med syfte om att utveckla 

kompetensen för arbetsuppgifter och på så sätt förbättra verksamheten (Cheng et al., 2012; 

Ellström & Kock, 2008).   
 

E-lärande som arbetsplatslärande kompetensutveckling 

E-lärande handlar om att använda informationsteknologi i lärprocessen (Chen & Kao, 2012; 

Cheng et al., 2012; Kahai et al., 2013; Ryan & Deci, 2000). I studien får begreppet e-lärande 

representera att informationsteknologi såsom datorer, surfplatta med internet och 

mjukvaruprogram, används för att stötta personalens egna kompetensutvecklande 

arbetsplatslärande genom att relevant studiematerial finns tillgängligt för personalen via 

verksamhetens interna datasystem och internet.   
 

Motivation och dess påverkan på lärandet 

Motivation definieras som när individen upplever ett behov och målmedvetet driver sitt eget 

beteende för att uppfylla behovet (Chen & Kao, 2012). Motivationen till lärandet har stor 

betydelse för lärprocessen och resultatet av lärandet och kan påverkas under hela processen 

(Knowles et al., 2011). Desto mer motiverade medarbetarna är, desto mer dedikerade blir de 

att utvecklas och på sätt också hjälpa organisationen framåt (Zareen et al., 2015). Det finns 

många faktorer som påverkar motivationen till e-lärande men arbetets omfattning har 

påverkat vårt val av avgränsning för studien till ledarskapets påverkan på medarbetarnas 

Inre- och Yttre Motivation till att acceptera e-lärandet.   
 

Computer Self-Efficacy 

Den utsträckning individen tror på den egna kapaciteten att organisera och utföra de 

handlingar som krävs för en viss uppgift via datorn är en persons grad av Computer Self-

Efficacy (Tarhini et al., 2015).  

 
Ledarskap 

Ledarens roll är att samordna, styra, hålla ihop, effektivisera verksamheten och samtidigt 

skapa arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. I denna studie definieras ledaren som 

medarbetarens närmaste chef som kommer i direkt kontakt med medarbetarna före, under 
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och efter e-lärandet samt genom ord och handling, eller avsaknad härav, påverkar 

motivationen och acceptansen av e-lärandet. Inga avgränsningar till chefens titel eller 

utbildningsnivå gjordes utan medarbetarna instruerades att de tänker på sin närmaste chef 

vid undersökningstillfället.  

 

Ledarskapsstilar 

Ledarskapsstilen beskrivs som de beteenden ledaren uppvisar för att påverka sina 

medarbetare i en viss riktning. Dessa beskrivningar av typiska beteenden för olika 

ledarskapsstilar är beteenden som visat sig förekomma systematiskt vid studier av 

ledarskapsstilarna (Hamstra et al., 2014). Det innebär att beteenden som beskrivs vara typiska 

för olika ledarskapsstilar inte nödvändigtvis stämmer på alla ledare som i verkligheten kan 

uppvisa en mix av beteenden från flera ledarstilar. Två ledarskapsstilar där två olika 

beteendemönster hos ledaren beskrivs och hur det i sin tur påverkar medarbetarnas 

motivation är Transformell- och Transaktionell ledarskapsstil (Avolio & Bass, 1995; Bass, 

1990). Det är dessa ledarskapsstilar studien utgår ifrån och som syftas till när termerna 

Transformellt- och Transaktionellt ledarskap samt Transformella- och Transaktionella ledaren 

används.    

Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och teorier som studien, 

undersökningsinstrument och analys baseras i. För att utveckla en teori om hur ledarskapet 

kan motivera medarbetarnas acceptans har olika teorier som visar på olika dimensioner av 

problemet studerats: Forskning om e-lärande, Technology Acceptance Model, Self 

Determination Theory och Ledarskapsstilar i form av Transformellt och Transaktionellt 

ledarskap. Dessa presenteras i studiens forskningmodell för att sedan presenteras mer 

ingående var för sig och sedan sammanfattas kort tillsammans. 

Utveckling av forskningsmodell 

Technology Acceptance Model, är en teoretisk modell som används för att undersöka hur en 

individ accepterar teknologi och använder den till exempelvis e-lärande. Enligt modellen 

påverkas den individuella acceptansen av e-lärandet av den egna upplevelsen om vilka 

fördelar e-lärandet kan ge, Percieved Usefullness, och även hur ansträngande individen 

upplever det är att genomföra e-lärandet, Perceived Ease of Use, med andra ord hur individen 

motiveras till e-lärandet (Davies, 1989; Lee et al., 2011a; Lee et al., 2011b; Roca & Gagné, 2008). 

Genom att använda Technology Acceptance Model kan denna studie visa på hur ledarskapet 

kan påverka den teknologiska acceptansen, Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use 

hos medarbetarna och på så vis leda dem till ett effektivt e-lärande. Ellström och Kock (2008) 

samt Chen och Kao (2012) menar att medarbetarens motivation till lärandet är en 

grundläggande förutsättning för att medarbetare ska ta eget ansvar för sitt lärande och på så 

sätt också ta till sig lärandet. Self Determination Theory, är en motivationspsykologisk teori 

som behandlar individens självbestämmande vid beteenden genom att titta på vilka faktorer 

som påverkar individens Inre- och Yttre Motivation till att utföra dessa handlingar och 

beteenden (Roca & Gagné, 2008; Ryan & Deci, 2000). Genom att motivationen är en viktig del 

i ett fungerande e-lärande blir också ett ledarskap som stöttar, engagerar och motiverar 

medarbetarna till att använda tillgängliga verktyg och ta till sig lärandet en viktig del i ett 
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effektivt e-lärande (Cheng et al., 2012; Gruman & Saks, 2011; Zareen, Razzaq & Mujtaba, 2015). 

Enligt Zareen et al. (2015) finns det generellt ett samband mellan hur stöttande ledaren är och 

hur motiverade och lyckliga medarbetarna är. Fortsättningsvis säger de att följden av 

motiverade och lyckliga medarbetare är medarbetare som är villiga att ta till sig lärande. För 

att se hur organisationen kan påverka medarbetarnas motivation och acceptans till e-lärande, 

och främst då genom medarbetarnas närmaste chef behöver vi ta reda på hur olika typer av 

typiska ledarskapsbeteenden påverkar dem. Teorin om de Transaktionella och Transformella 

ledarskapsstilarna beskriver två typer av ledarskap och hur typiska beteenden för 

ledarskapsstilen påverkar medarbetarnas motivation. De olika ledarstilarna blir intressanta 

för studien då den Transformella ledarskapsstilen beskrivs som stöttande med fokus på 

medarbetarnas Inre Motivation medan den Transaktionella ledarskapsstilen beskrivs som 

auktoritär med fokus på att påverka medarbetarnas Yttre Motivation (Avolio & Bass, 1995; 

Bass, 1990).  

E-lärandes framväxt som kompetensutvecklingsverktyg  

Kompetensutveckling är en central del i en organisations utveckling och hur pass effektiv en 

organisation är. Att tillvarata personalen, deras kunskaper och utveckla dem genom 

arbetsplatslärande är något som fått allt mer fokus i dagens organisationer (Batalla-Busquets 

& Pacheco-Bernal, 2013). Arbetsplatslärande är det sätt, de processer och aktiviteter som 

organisationer använder för att uppnå utveckling och effektivisering av organisationen 

(Cheng et al., 2012). Hur kompetensutvecklingen på arbetsplatsen går till är en viktig fråga, 

att på ett framgångsrikt och kostnadseffektivt sätt uppnå lärande är viktigt. Ett flertal studier 

har identifierat att några av de fördelar som e-lärandet har är att det är kostnadseffektivt och 

anpassningsbart. e-lärandet gör det även enkelt att uppdatera medarbetarnas kunskap och har 

också en stor tillgänglighet i och med att den inte är plats- och tidsbunden. Dessa är några 

anledningar varför e-lärande vuxit sig allt starkare som ett verktyg för kompetensutveckling 

(Batalla-Busquets & Pacheco-Bernal, 2013; Cheng et al., 2012).   

För att lyckas med arbetsplatslärande, både e-lärande och traditionell kompetensutveckling, 

är medarbetarens inställning och motivation avgörande för framgångsrika resultat. När det 

kommer till e-lärande som kompetensutvecklingsverktyg är medarbetarnas teknologiska 

acceptans och motivation till att använda e-lärande en avgörande del i hur effektivt lärandet 

kommer att bli, det vill säga att e-lärandet stimulerar den lärprocess och effekt som 

efterfrågades. Detta är en aspekt som ledarna måste vara medvetna om och hantera för att 

maximera effekten av e-lärandet (Roca & Gagne, 2008).  

Vad påverkar medarbetarnas acceptans till e-lärande?  

För att förstå hur ledarskapet kan påverka medarbetarnas acceptans till e-lärande används i 

studien Technology Acceptance Model. Den utvecklades av Davies (1989) för att belysa olika 

faktorer som kan påverka acceptansen för teknologiska verktyg. Technology Acceptance 

Model används ofta som bas och analysmetod i vetenskapliga studier för att undersöka den 

teknologiska acceptansen eller som i denna studie, acceptansen till e-lärandet (Lee et al., 2011a; 

Lee et al., 2011b; Roca & Gagné, 2008). Inom modellen är begreppen Perceived Usefulness och 

Perceived Ease of Use centrala och det är genom att undersöka hur dessa delar påverkas av 

olika faktorer som forskaren vill undersöka genom att modifiera modellen utifrån den egna 

studiens syfte (Davies, 1989, Roca & Gagné, 2008).  

Perceived Usefulness, undersöker kopplingen mellan en individs tro att e-lärandet kommer 

förbättra sin arbetsprestation och förutsättningar på arbetet och hur det påverkar inställningen 
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till e-lärandet. Denna del av Technology Acceptance Model uttrycks ha en större inverkan på 

resultatet av e-lärandet än Perceived Ease of Use som anses påverka i mindre utsträckning 

(Davies et al., 1989; Tarhini et al., 2015). Enligt Roca och Gagné (2008) har flera studier genom 

empiriska tester visat på en positiv samvariation mellan Perceived Usefulness och individens 

avsikt att använda tekniken (Roca & Gagné, 2008).  

Davies (1989) definierar Perceived Usefulness enligt följande:  

 
Perceived usefulness is defined here as "the degree to which a person believes that using 

a particular system would enhance his or her job performance." This follows from the 

definition of the word useful: "capable of being used advantageously." Within an 

organizational context, people are generally reinforced for good performance by raises, 

promotions, bonuses, and other rewards (Pfeffer, 1982; Schein, 1980; Vroom, 1964). A 

system high in Perceived Usefulness, in turn, is one for which a user believes in the 

existence of a positive use-performance relationship. (s.320)  

 

I citatet av Davies (1989) synliggörs det att under 80-talet var det generellt genom Yttre 

Motivation som organisationer sas förstärka medarbetarens beteenden. Davies påpekar att ett 

system med hög Perceived Usefulness är ett där användaren tror att systemanvändandet ger 

en positiv effekt på prestationen för den som använder tekniken. Nutida forskning visar att 

den Inre Motivationen påverkar Perceived Usefulness positivt, ju fler fördelar individen själv 

ser med E-lärandet desto positivare ställer sig individen också till e-lärandet (Roca & Gagné, 

2008). Perceived Ease of Use syftar till vilken grad av ansträngning individen upplever att E-

lärandet kommer innebära.  

 

Davies (1989) fortsätter med att definierar Perceived Ease of Use:   

 
Perceived ease of use, in contrast, (to Perceived Usefulness, författarnas kommentar) 

refers to "the degree to which a person believes that using a particular system would be 

free of effort." This follows from the definition of "ease": "freedom from difficulty or great 

effort." Effort is a finite resource that a person may allocate to the various activities for 

which he or she is responsible (Radner and Rothschild, 1975). All else being equal, we 

claim, an application perceived to be easier to use than another is more likely to be 

accepted by users. (s.320)  

 

Ju större ansträngning individen tror att det är, exempelvis vid lite datorvana desto mindre 

motivation kommer då inivididen ha till e-lärandet och tvärt om (Lee et al., 2011a; Lee et al., 

2011b; Roca & Gagné, 2008). Tarhini et al. (2015) modifierade Technology Acceptance Model 

och undersökte bland annat hur Computer Self-Efficacy påverkade studenters avsikt att 

använda e-lärande-system i sitt lärande. De konstaterade att det är tydligt att individer med 

hög Computer Self-Efficacy hade en aktivare lär-process än de med låg Computer Self-

Efficacy. Även så kallade externa resurser som tid till lärandet, rätt teknologisk utrustning, 

fungerande internet och en lättanvänd lärplattform osv. påverkar Perceived Ease of Use 

(Tarhini et al., 2015). Enligt Roca och Gagné (2008) har tidigare studier visat att Perceived Ease 

of Use har en signifikant effekt på individens avsikt att använda tekniken och sägs även ha en 

effekt på Perceived Usefulness. I en studie av vilka faktorer som påverkar acceptansen av e-

lärande av Lee et al. (2011a) där en modifierad version av Technology Acceptance Model 

användes som analysmodell, visade det sig att stödet från organisationen, med assistans och 
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andra resurser från ledningen påverkade personalens attityd till e-lärande positivt och 

effekten av e-lärandet var god.  

Hur kan ledarskapet påverka medarbetarnas motivation?  

Medarbetarens motivation till lärandet har stor betydelse för lärprocessen och resultatet av 

lärandet och kan påverkas under hela processen (Chen & Kao, 2011; Cheng et al., 2012; 

Knowles et al., 2011). För att förstå vad som motiverar en medarbetare till att acceptera e-

lärandet och utföra det, och hur det kan kopplas till typiska beteenden hos de två 

ledarskapsstilarna användes Self Determination Theory. Teorin är en motivationspsykologisk 

teori som behandlar individens självbestämmande vid handling och beteende. Det går att 

urskilja två övergripande typer av motivation inom teorin, Inre- eller Yttre Motivation, där 

varje motivationstyp är beroende av vad individen har för orsak eller mål med det specifika 

beteendet (Roca & Gagné, 2008; Ryan & Deci, 2000). 

Variationen i den Inre- eller Yttre Motivationen baseras på att tre grundläggande 

psykologiska behov till olika delar är tillfredsställda, Autonomi, Kompetens och Samhörighet. 

Beroende på vilka delar som är tillfredsställda fungerar motivationen på olika sätt. Autonomi 

står för att individen upplever en känsla av valfrihet, frivillighet och självbestämmande. 

Kompetens står för att individen upplever en känsla av att på ett effektivt och kompetent sätt 

kunna möta och hantera sin omgivning när de utför en handling. Samhörighet står för att 

individen upplever en känsla av närhet och koppling till medarbetare och sin chef, att 

individen har förmåga att bryr sig om andra och också medarbetaren känner att andra bryr 

sig om denne, exempelvis att individen känner att denne har stöd från andra medarbetare och 

chefer. Samhörighet handlar till stor del om ett socialt inflytande där medarbetarens 

upplevelse av vad viktiga personer anser att hen borde göra påverkar medarbetarens 

handlingar. Autonomi och Kompetens beskrivs som två viktiga delar för påverkan av 

Perceived Usefulness medan Kompetens och Samhörighet är viktiga påverkansfaktorer för 

Perceived Ease of Use (Roca & Gagné, 2008). 

Med Inre Motivation menas att handlingen utförs för att den i sig är intressant eller rolig för 

individen och att handlingen utförs av egen fri vilja (Roca & Gagné, 2008; Ryan & Deci, 2000). 

Individens Inre Motivation kan påverkas genom att hen förstår att e-lärande och 

kompetensutveckling via e-lärande är något roligt, stimulerande och utmanande. Den Inre 

Motivationen kommer ofta i samspel med andra (Ryan & Deci, 2000). Ledarens förväntningar 

på medarbetaren att genomföra e-lärandet är därför av vikt för acceptansen av e-lärandet. 

Ryan och Deci (2000) kom i sin studie till slutsatsen att när individen stöttas i sin Kompetens, 

Autonomi och Samhörighet ökade den Inre Motivationen och individens själv-initierade 

lärande i jämförelse med Yttre Motivation vilket även stöttas av Roca och Gagnés (2008) 

forskning. 

Yttre Motivation grundar sig på yttre faktorers påverkan på individens handlingsval, att 

själva handlingen utförs för en kommande, negativ eller positiv konsekvens av den 

handlingen (Roca & Gagné, 2008; Ryan & Deci, 2000). Exempel på yttre motivatorer är lön, 

löfte om bonus men också andras åsikter, idéer, tankar och påtryckningar. Om medarbetaren 

utför e-lärandet med en förhoppning om bonus, ekonomisk kompensation eller andra fördelar 

som utdelas från arbetsgivaren så ses det som en Yttre motivation till att utföra e-lärande. En 

handling baserad på Yttre Motivation kan vara mer eller mindre Autonom eller frivillig (Roca 

& Gagné, 2008). Ett exempel på en mindre Autonom Yttre Motivation kan vara att 

medarbetaren genomför e-lärandet för att undgå bestraffningen som skulle följa av att inte 

utföra e-lärandet. Om medarbetaren istället genomför e-lärandet för att hen tror att det är 
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fördelaktigt för sin arbetskompetens hellre än att hen tycker att det är intressant drivs även 

hen av Yttre Motivation men påverkan av Autonomi (Deci & Ryan, 2000). Medarbetarens 

kompetens påverkar Perceived Ease of Use men ökar inte motivationen om den inte åtföljs av 

Autonomi (Roca & Gagné, 2008). Det sociala inflytandet, Samhörigheten påverkar i hög grad 

den Yttre Motivationen då medarbetaren utför handlingar för någon annans skull, genom 

upplevda påtryckningar från viktiga personer i ens närhet (Ryan & Deci, 2000) såsom ledaren.  

Enligt Roca och Gagné (2008) har 30 år av forskning visat att Inre Motivation är mer 

framgångsrikt än Yttre Motivation för att motivera medarbetare till bättre prestationer på 

arbetsplatsen. Dessutom påpekar Deci och Ryan (2000) att Inre Motivation resulterar i ett mer 

hög-kvalitativt lärande än Yttre motivation.  

Ledarskapets roll för ett framgångsrikt e-lärande 

Ledarskapet spelar en stor roll både för utvecklingen av organisationen samt prestationerna 

hos medarbetarna (Gruman & Saks, 2011; Zareen et al., 2015). Generellt går det att konstatera 

att ledarskapsforskningen och synen på ledarskap har förändrats under de senaste trettio åren. 

Utvecklingen har gått från att fokusera på vilka egenskaper som är lämpliga för en chef för att 

sedan röra sig mot att fokusera på vilket beteende hos en ledare som är mest framgångsrikt 

för att få medarbetarna engagerade och motiverade (Gruman & Saks, 2011; Zareen et al., 2015). 

Enligt Cheng et al. (2012) som modifierat Technology Acceptance Model i sin studie kan 

acceptansen för e-lärandet påverkas av ledarskapet. De drar slutsatsen att en chef som 

förstärker medarbetarna motiverar dem med förväntningen att e-lärandet kommer att 

förbättra deras arbetsprestationer och förutsättningar på arbetet, med andra ord höjer 

medarbetarnas Percieved Usefullness. 

Bass utvecklade på 80-talet Burns befintliga teori om Transformellt ledarskap och 

Transaktionellt ledarskap (Bass, 1990). Transaktionellt- och Transformellt ledarskap är för 

studien intressanta för att de specifikt tittar på hur ledarskapet uppmuntrar medarbetarnas 

utveckling (Hamstra et al., 2014). Dessa ledarskapsstilar undersöks vanligtvis via en speciell 

enkät, The Multifactor Leadership Questionnaire utvecklad av Bass och Avolio (1995). Enkäten 

mäter olika beteenden hos ledaren typiska för de två ledarskapsstilarna som påverkar 

medarbetarnas Inre- och Yttre Motivation. Det Transaktionella ledarskapet beskrivs ha tre 

typiska strategier för att motivera medarbetarna, Contingent Reward, Management by 

Exeption och Passive Management by Exeption medan det Transformella ledarskapet beskrivs 

ha fyra strategier, Inspirational Motivation, Individualized Consideration, Intellectual 

Stimulation och Idealized Influence (Bass, 1990). 

Transaktionellt ledarskap är en ledarskapsstil som fokuserar på transaktionen mellan 

ledaren och medarbetaren där medarbetaren får belöning efter prestation. Fokus för det 

Transaktionella ledarskapet är att påverka den Yttre Motivationen hos medarbetarna (Avolio 

& Bass, 1995). Ledaren berättar för medarbetaren hur och vad de ska göra för att få en viss 

belöning, så kallad Contingent Reward (Bass 1990; Hinkin & Schriesheim, 2008). Ledarstilen 

är vanlig i början av ett ledarskap då relationer mellan medarbetare och ledare utvecklas (Bass, 

1990; Hinkin & Schriesheim, 2008). Om en ledare vid instruktioner till e-lärandet bara berättar 

att de ska utföra e-lärandet men motiverar med en Yttre Motivation, så som bonus, så är 

belöningen i fokus och inte själva lärandet. Utgångspunkten för Transaktionellt ledarskap är 

att belöningssystemet kan antingen vara negativt eller positivt för medarbetaren. Vid ett 

negativt belöningssystem fungerar det som en disciplinåtgärd, om medarbetaren misslyckas 

att lyda och uppfylla ledarens krav och önskemål ingriper ledaren med reprimander. Det finns 

två sätt för ledaren att hantera medarbetarnas misstag som båda innebär att ledaren har 
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uppsikt över sina medarbetare (Avolio & Bass, 1995, Bass, 1990). Antingen letar ledaren aktivt 

efter misstag att anmärka på i förebyggande syfte, så kallad Management by Exception, eller 

så väntar ledaren passivt till ett misstag skett och då ger medarbetaren en reprimand, Passive 

Management by Exception (Bass, 1990; Hinkin & Schriesheim, 2008). Vid ett positivt 

belöningssystem, om medarbetaren lyckats möta och tillfredsställa ledarens krav och 

önskemål så blir medarbetaren istället belönad med utlovad belöning, beröm och 

uppskattning (Bass, 1990; Hamstra et al., 2014; Hinkin & Schriesheim, 2008; Zareen et al., 2015). 

I en studie av bankanställda i Pakistan utav Zareen et al. (2015) visade resultatet att den 

Transaktionella ledarstilen har en stor påverkan på den Yttre Motivationen, större än den 

Transformella ledarskapsstilen.  

Transformellt ledarskap kan ses som en motsats till Transaktionellt ledarskap med fokus på 

att stimulera och utveckla medarbetarnas Inre Motivation så den används som drivkraft för 

deras prestationer (Avolio & Bass, 1995). Typiska drag och beteenden hos den Transformella 

ledaren är en förmåga att inspirera och motivera medarbetarna till sin fulla potential genom 

att förvänta sig mycket av personalen, ha tilltro till deras kunskaper och förmågor samt 

förmedla sin vision för hela verksamheten, Inspirational Motivation. Samtidigt ser ledaren 

medarbetarnas individuella förmågor och behov och ger uppmärksamhet och stöttning, 

Individualized consideration. Ledaren utmanar medarbetarna att utveckla de egna 

förmågorna, Intellectual Stimulation (Hinkin & Schriesheim, 2008), hellre än jämföra sig med 

andra medarbetare (Bass, 1990; Hamstra et al., 2014; Zareen et al., 2015) bland annat genom att 

visa uppmärksamhet, konversera och visa på nya perspektiv, jobba med problemlösning och 

försöka så långt det går att inte kritisera medarbetares misstag (Elsaid & Mostafa, 2016). Om 

ledaren tar hänsyn och möter medarbetaren på dennes nivå vid introduktionen till e-lärandet 

så tar ledaren hänsyn till medarbetaren, Individualized consideration. Ledaren ger även 

medarbetaren ett lämpligt inflytande över sin arbetssituation, Idealized Influence (Hinkin & 

Schriesheim, 2008). 

Sammanfattning av bakgrund 

Förhållandena mellan Technology Acceptance Model, Self Determination Theory och 

Ledarskapsstilarna kan föreställas komplext, i detta stycke beskrivs tanken bakom hur de hör 

ihop. Forskningen visar att den ledare som har en Transaktionell ledarskapsstil för att 

motivera medarbetarna till e-lärande fokuserar på att lyfta de eventuella Yttre motivationerna 

som kan tillkomma efter genomfört e-lärande (Avolio & Bass, 1995), så som ekonomisk 

kompensation eller uppskattning från chefen. Davies (1989) påpekar att ett system med hög 

Percieved Usefullness är ett där användaren tror att användandet av tekniken kommer att ge 

en positiv effekt på prestationen efter användandet av tekniken. Fokus på Yttre Motivation 

kan missa just medarbetarens förväntan om att bli bättre på sitt arbete för sin Kompetens skull 

och inte för de belöningar som utlovas. Yttre kontroll såsom Contingent Reward kan minska 

den Inre Motivationen till att utföra olika uppgifter (Roca & Gagné, 2008). Detta kan alltså 

sänka upplevd Percieved Usefullness hos medarbetarna. När individen genomför lärande för 

att ungå bestraffning, som vid ett negativt belöningssystem, Management by Exception och 

Passive Management by Exception (Bass, 1990; Hinkin & Schriesheim, 2008), påverkas inte 

Autonomin positivt vilket minskar motivationen och det faktiska lärandet (Ryan & Deci, 2000). 

Grundläggande för Perceived Ease of Use är att det finns en fungerande lärplattform, även 

fast medarbetaren har en hög nivå av upplevd Perceived Ease of Use så kompenserar detta 

inte ett dåligt datorsystem (Davies et al., 1989). 
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Det Transformella ledarskapet fokuserar på att locka fram medarbetarnas Inre Motivation 

(Avolio & Bass, 1995). Percieved Usefullness påverkas genom att ledaren ser individens behov, 

Individualized Consideration, och förmedlar varför medarbetaren ska utföra e-lärandet. Det 

kan göras med Yttre Motivation med inslag av Autonomi där medarbetaren frivilligt deltar i 

lärandet för att hen förstår fördelarna med det, kanske för att hen motiveras av ledaren att bli 

bättre på sitt arbete, Inspirational Motivation med stöd från både Autonomi, Kompetens och 

Samhörighet. Det kan även ske genom att ledaren förklarar varför e-lärandet sker, och hur det 

kan påverka medarbetarens arbetsprestation så stimulerar och riktar sig ledaren till 

medarbetarens Inre Motivation till e-lärandet. Ledaren utmanar medarbetarens intelligens och 

förväntar sig mycket av medarbetaren, Intellectual Stimulation. Ett sätt att uppmuntra 

Autonomin för medarbetarnas Inre Motivation och deras Idealized Influence är att göra dem 

delaktiga i utformningen av e-lärandet. Chefer med denna ledarskapsstil ger medarbetaren en 

känsla av sammanhang och betydelse för att stimulera medarbetarens känsla av att tillhöra 

och bidra, ett viktigt grundläggande behov hos människan - att tillhöra och bidra för att ha en 

känsla av värde (Ryan & Deci, 2000). 

För att främja Perceived Ease of Use kan ledaren se till att det finns tid avsatt för lärandet, 

ser individen, stöttar, instruerar och uppmuntrar där det behövs, t ex vid liten datorvana. En 

ledare som har en Transformell ledarskapsstil tänks möta och utveckla medarbetarens 

Computer Self-Efficacy att utföra e-lärandet.   

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan medarbetarnas attityder till hur deras 

chefs ledarskapsstil påverkar deras motivation och attityder till formellt e-lärande på 

arbetsplatsen.  

Hypoteser  

Det finns samband mellan medarbetarens upplevelse av vilken ledarskapsstil ledaren har och 

medarbetarens Inre- samt Yttre Motivation. 

 

Det finns samband mellan medarbetarens upplevelse av vilken ledarskapsstil ledaren har och 

medarbetarens upplevda Percieved Usefullness samt Perceived Ease of Use.   

  

Påverkar Computer Self-Efficacy, Perceived Ease of Use, positivt i högre grad än de 

Transformella- och Transaktionella ledarsskapsstilarna? 
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Metod   

I denna del presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, etiska ställningstaganden, 

validitet, reliabilitet och hur vi hanterat den insamlade data vid analys.  

Ansats  

Utifrån ambitionen med studien, dess syfte samt problemformulering där målet var att mäta 

medarbetarnas attityder och göra korrelationsanalyser på insamlad data, var valet av en 

extensiv ansats lämplig. Den extensiva ansatsen är lämplig när studien vill inhämta data från 

ett större antal människor vilket ger möjlighet att generalisera resultatet till urvals-

populationen (Jacobsen, 2002). Data som samlas in i form av siffror kallas kvantitativ data 

(Åsberg, 2001).  Studien antog en icke-experimentell undersökningsdesign som enligt Borg 

och Westerlund (2012) även är känt som korrelationsstudier. Ansatsen ger studien möjligheter 

att objektivt samla in, mäta och analysera numerisk data och hitta korrelationer för kunna att 

generalisera till populationen (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2011). Att göra en 

intensiv, djupgående undersökning av endast några personers upplevelser av ledarskapets 

påverkan av motivationen och acceptansen till e-lärandet skulle således inte vara lämplig för 

studiens syfte och intresset att mäta medarbetarnas attityder till ledarskapets påverkan på en 

större grupp människor inom bank- respektive handelsbranschen. Den deduktiva metod 

studien utgått ifrån innebär att forskningshypoteser, enkät och analysmetod inspirerats av och 

formats utifrån tidigare forskning och teorier, empirin undergår sedan statistisk analys för att 

visa på sanningshalten i hypoteserna (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2011).  
 

Urval  

På grund av studiens omfattning och begränsande resurser, både tidsmässiga och ekonomiska 

så föreföll det opraktiskt att tillfråga samtliga i populationen om ett deltagande och ett 

stickprov, ett urval ur populationen, ansågs mer lämpligt att undersöka vilket under sådana 

omständigheter rekommenderas av Bryman (2011) och Bell (2006). Urvalet skedde utifrån den 

del av populationen som var intressant att undersöka, i denna studie de medarbetare som 

genomgått ett e-lärande och inte arbetar i en ledande position. För att i större utsträckning 

begränsa urvalet för studien bestämdes det till två specifika branscher där e-lärande som 

kompetensutveckling bekräftats förekomma, bank- och handelsbranschen. Deltagarna i 

stickprovet fick ta del av enkäten via Facebook där inlägg med missiv och länkar till enkäten, 

riktade mot medlemmarna av de olika branscherna, delades på forskarnas respektive 

Facebooksidor samt på de slutna Facebook-grupperna BetVetHT13 och Nätverket för 

beteendevetare. Vänner och bekanta på Facebook uppmanades frivilligt att dela enkäten och 

“tagga” sina vänner inom handels- och bankbranschen och på så vis sprida enkäter till 

passande respondenter. Urvalet kan härmed specificeras som ett snöbollsurval vilket innebär 

att stickprovet således bestod av ett icke sannolikhetsurval. Med ett icke sannolikhetsurval 

innebär det att vissa enheter i populationen har större chans att komma med i urvalet än andra 

(Bryman, 2011), i denna studie betyder det att de handelsanställda och bankanställda som inte 

är aktiva inom Facebook hamnade utanför urvalet och att det begränsar generaliserbarheten i 

studien.      
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Datainsamlingsmetod  

Valet av insamlingsmetod baserades på studiens syfte och mål, att mäta medarbetarnas 

attityder till: ledarskapets påverkan på medarbetarnas motivation och acceptans till e-lärande. 

En extensiv studie är att föredra att använda vid studier som har forskningsfrågor som baseras 

på “hur mycket?” “hur många?” “hur stor skillnad?” och ”hur påverkar?” vilket denna studie 

hade. Urvalsgrupperna Handelsanställda och Bankanställda var bred och lämpade sig för ett 

större stickprov vilket är passande för en kvantitativ datainsamling, till skillnad från en 

kvalitativ datainsamling som förespråkar en djupare och smalare analys. En elektronisk 

enkätundersökning möjliggör större datainsamling på ett kort och tidseffektivt sätt och valdes 

därför som datainsamlingsmetod (Bryman, 2011). SurveyMonkey valdes som verktyg vid 

utformande och utdelning av den elektroniska enkäten. 

Instrument  

Inför studien operationaliserades och utformades begrepp som studien avsåg att undersöka, 

valda begrepp inspirerades av redan befintliga teorier om acceptans till e-lärande, 

ledarskapsstilar och motivation. Begreppen som användes var följande; Datorvana, Computer 

Self-Efficacy, Perceived Ease of Use, Perceived Usefullness, Inre motivation, Yttre motivation, 

Transformell ledarskapsstil och Transaktionell ledarskapsstil, Medarbetarnas upplevelse över 

hur ledarskapet påverkar deras Perceived Ease of Use, Medarbetarnas upplevelse över hur 

ledarskapet påverkar deras Perceived Usefulness, Inre Motivation till e-lärande samt Yttre 

Motivation till e-lärande. Operationaliseringen skedde enligt instruktioner från Bryman 

(2011), dock kan de påståenden som indexerats till variabler enbart ses som indikationer då 

begreppen i studien inte är helt kvantifierbara. Påståendena som skulle mäta Transformellt- 

och Transaktionellt ledarskap inspirerades frågorna av The Multifactor Leadership 

Questionnaire, och de olika strategierna för respektive ledarskapsstil, utvecklat av Avolio och 

Bass (1995). För att använda den färdiga ledarskaps-enkäten krävs licens vilket inte fanns vid 

insamlingstillfället. Påståendena som mätte motivationen utgick ifrån Autonomi, Samhörighet 

och Kompetens och hur dessa delar påverkas av ledarskapets beteenden. Perceived Usefulness 

och Perceived Ease of Use påverkas i sin tur av Self Determination Theory vilket innebar att 

medarbetarnas Inre- och Yttre Motivation till både användbarheten, Perceived Usefulness, och 

ansträngningen som e-lärandet innebär, Perceived Ease of Use, undersöktes. För att mäta den 

teknologiska acceptansen utgick påståendena ifrån Technology Acceptance Model. Till alla 

operationaliserade begrepp så konstruerades påståendena i enkäten, detta för att möjliggjorda 

en indexering till användbara variabler i databearbetningen.  

Enkäten är konstruerad efter studiens syfte, begrepp och frågeställningar och är 

egenkonstruerad med riktlinjer och anvisningar som Bryman (2011) tar upp för att framställa 

en framgångsrik enkät. Den elektroniska enkäten kom att utformas på ett sådant sätt att 

användarvänligheten var hög, detta för att enkäter med låg användarvänlighet kan resultera i 

sämre svarsfrekvens (Bryman, 2011).  

Den elektroniska enkäten började med ett missiv (se Missiv 3) där respondenterna blev 

informerade om syftet med studien och deras rättigheter. Sedan följde en begreppsförklaring 

av e-lärande och kompetensutveckling innan de 4 första frågorna, Godkännande, 

Sorteringsfråga, Kön samt Datorvana. Ingen fråga ställdes om chefens bakgrund vilket var ett 

medvetet val då det kunde leda till att medarbetarna måste uppskatta vissa uppgifter om deras 

chef vilket inte ger ett tillförlitligt resultat. Enkäten övergick sedan till 34 mer specifika 

påståenden kring hur medarbetarna uppfattar sin motivation och acceptans till e-lärande och 
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hur ledarskapet påverkat deras motivation till kompetensutveckling med hjälp av e-lärandet. 

Totalt bestod enkäten utav 38 frågor eller påståenden. 

Den första frågan i enkäten var även en obligatorisk fråga som fungerade som ett 

godkännande från respondenten, utan godkännande kunde inte respondenten gå vidare till 

nästa fråga i enkäten. Den andra frågan var en sorteringsfråga som fungerade som en kontroll 

om respondenten har genomgått e-lärande initierat av arbetsgivaren, vid angivet svar nej så 

diskvalificerades deltagaren. Vid ett ja-svar kom deltagaren vidare till resterande 

undersökningsfrågor och påståenden. På den tredje frågan fick respondenten ange sitt kön, 

främst för att i studien ha medvetenhet om könsfördelningen bland respondenterna som 

svarade på enkäten. Den fjärde och sista frågan  innan påståendena fick deltagaren skatta sin 

datorvana som resulterade i variabeln datorvana. De övriga påståendena och frågan i enkäten 

resulterade i 7 olika variabler;  Computer Self-Efficacy (6), Perceived Ease of Use (5, 7, 8), 

Medarbetarnas upplevelse av hur ledarskapet påverkar deras Perceived Ease of Use (9, 10, 11, 

12, 13, 14), Perceived Usefulness (15, 16), Medarbetarnas upplevelse av hur ledarskapet 

påverkar deras Perceived Usefulness (17, 19, 20), Transaktionell ledarskapsstil, (21, 22, 24, 25, 

26, 27, 33), Transformell ledarskapsstil (28, 29, 30, 31, 32), Inre Motivation till e-lärande (18, 34, 

35, 36), Yttre Motivation till e-lärande ( 23, 37, 38). Totalt genererades 8 variabler. 

För att mäta medarbetarnas attityder besvarades påståendena genom att respondenten fick 

värdera sitt svar genom en Likert-skala Instämmer helt (1), Instämmer  (2), Instämmer delvis 

(3), Varken instämmer eller inte (4), Instämmer inte helt (5), Instämmer inte (6) och Instämmer 

inte alls (7).  Skalan syftade till att resultera i en mätbar åsikt hos medarbetarna och vissa utav 

påståendena var positivt utformade och vissa påståenden var negativ utformade för att 

undvika standardiserade svar. 

 

Procedur    

Eftersom målet var att samla in en större mängd kvantitativ data gjordes valet av instrument 

till en elektronisk enkät. Först togs kontakt med en större verksamhet för att i samarbete med 

den kunna dela utskick med ett slumpmässigt urval bland deras medarbetare som genomfört 

e-lärande. I sista stund drog sig verksamheten ur samarbetet och studiens urval ändrades till 

bank- och handelsanställda för att öka chansen att nå tillräckligt många deltagare för att kunna 

genomföra studien och de statistiska analyser som var målet. Ett snöbollsurval via sociala 

medier, Facebook, blev lösningen där Facebookvänner och anställda inom bank samt 

handelsbranschen delade och tipsade andra lämpliga respondenter om den elektroniska 

enkäten. Urvalet blev således ett icke sannolikhetsurval, då vissa enheter i populationen hade 

större möjlighet att delta i studien. Utskicken av enkäten spreds till urvalsgruppen genom 

Facebookinlägg.  

Dessa utskick delades på forskarnas respektive Facebooksidor där forskarna taggade sina 

kontakter inom branscherna. Inläggen delades även i två slutna Facebook-grupper kopplade 

till forskarnas utbildning, BetVetHT13 och Nätverket för beteendevetare. Facebookvänner och 

bekanta till forskarna uppmanades i inläggen att, frivilligt, dela enkäten och “tagga” sina 

vänner inom respektive bransch och på så vis skapa ett snöbollsurval. Det första utskicket 

riktade sig till Handelsanställda (Se Missiv1). Efter 4 dagar kom studiens andra utskick som 

då riktade sig till bankanställda (se Missiv2). De två Facebook-missiven och olika 

ingångslänkarna användes för att skilja urvalet åt, de olika länkarna ledde till samma enkät 

för båda urvalsgrupperna.  
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Den elektroniska enkäten började med ett längre missiv (se Missiv 3) och sedan följde en 

begreppsförklaring, efter det en Godkännande och Sorteringsfråga, fråga om kön samt 

datorvana därefter följde de 34 påståendena som avsåg att undersöka motivation, acceptans 

till e-lärande och ledarskapsstil hos chefen. Den elektroniska enkäten var sammanlagt 

tillgänglig under åtta dagar, fyra dagar för respektive urvalsgrupp och efter datainsamlingen 

var färdigställd för varje urvalsgrupp så spärrades länken och ett meddelande om att studien 

var avslutad kom upp för respondenten. Alla respondenter fick en identisk elektronisk enkät 

att fylla i och tidsåtgången beräknades till ca fem–åtta minuter.  

Sammanställningen av data från elektroniska enkäten gjorde i SPSS (IBM Statistical Package 

for the Social Sciences, version 22, 2013). Urvalsgrupperna kodas som 1=Bankanställd och 

2=Handelsanställd och bestämdes till nominalnivå. Kön bestäms till nominalnivå och kodas 

0=man och 1=kvinna, Identifierar mig inte med något av alternativen=3 eller vill inte uppge= 

4. Variabeln datorvana kodades och bestämdes till intervalldatanivå (1-5). Svaren för 

resterande påståenden bestämdes till intervalldatanivå (1-7) och Ett påstående, “Jag upplever 

vanligtvis att min arbetsprestation inte påverkas av genomförd kompetensutveckling med hjälp av e-

lärande” viktades om för kunna indexeras tillsammans med påståendet “Jag upplever vanligtvis 

att min arbetsprestation påverkas av genomförd kompetensutveckling med hjälp av e-lärande”. De olika 

påståendena indexerades genom Compute variable i programmet, detta för att skapa index av 

de olika påståendena.  

                                       

Analysmetod   

All insamlad data bearbetades och sammanställdes i IBM Statistical Package for the Social 

Sciences, (2013), SPSS, för att kunna framställa deskriptiv- och inferentiell statistik för 

urvalsgruppen. Det empiriska data sammanställdes enligt anvisningar över parameteriska 

och icke-parametriska metoder i statistikprogrammet SPSS och de insamlade enkätsvaren 

matades in i statistikprogrammet SPSS. Alfanivån (p) sattes till 0,05 vilket innebär att variabler 

med p-värde under detta värde visar på att det till 95% säkerhet finns en signifikant skillnad 

mellan medelvärdena. Omvänt gäller att variabler med p-värde över 0,05 inte är statistiskt 

signifikanta vilket innebär att slumpen kan ha gett resultaten. Grundläggande analyser har 

utförts på det insamlande materialet så som Cronbach’s alpha, split-half-test, T-test. Bivariata 

korrelationsanalyser utfördes med Pearsons r. 

Av de olika enkätfrågorna skapades index och för att kontrollera att indexering var möjlig 

och att påståendena mätte samma sak så gjordes ett Cronbach’s Alpha-test. Ett påstående 

viktades för att passa de andra variablerna. Gränsnivån bestämdes till 0,65 då ett lägre antal 

påståenden användes för indexeringen (Bryman, 2011). Efter ett tillfredställande resultat på 

Cronbach´s Alpha-testen påbörjades sedan analys av det insamlade materialet. Ett t-test 

(oberoende) undersökte skillnader mellan branscherna.  Ledarskapsstilen är den oberoende 

variabeln, som har inverkan/påverkan på de beroende variablerna Inre och Yttre motivation 

och acceptansen till e-lärandet, Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use.  Även 

korrelationsanalyser mellan enskilda påståenden och ledarskapsstilarna gjordes.  

En korrelationsstudie med syfte att undersöka samvariationen mellan ledarskapsstilen, 

medarbetares motivation och acceptans till e-lärande bör undersöka korrelationen mellan 

olika variabler. Då studiens variabler anses vara på intervalldatanivå går de att analysera med 

Pearsons r, där linjära korrelationer, samvariationer undersöks mellan den oberoende 

variabeln och de beroende variablerna. Genom analysen fås korrelationskoefficienter som 
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sedan kvadreras med sig själva för att få fram determinationskoefficienten, % i förklarad 

varians (Borg & Westerlund, 2012; Bryman, 2011).   

Etiskt ställningstagande  

Denna studie har i enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer följt de fyra huvudkrav som 

finns – informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta för att 

forskarna värdesätter respondenternas rättigheter, anonymitet och integritet 

(Vetenskapsrådet, 2011). De forskningsetiska tillämpningar som används i studien säkerställer 

att de personer som deltog i enkäten blev informerade om studiens utformning och syfte och 

att de var och kommer att förbli anonyma.  

Respondenterna blev i missivet (se Missiv 3) informerade om att studien var avsedd för ett 

examensarbete och respondenterna blev enligt samtyckeskravet ombedda att godkänna sin 

medverkande innan de fick tillgång till enkäten och även informerade om att undersökningen 

är helt frivilligt. De informerades kring sina rättigheter, såsom att om respondenterna av 

någon anledning inte ville fortsätta sitt deltagande så kunde de när som helst avbryta studien 

utan någon form av reprimand. I enlighet med konfidentialitets-kravet så går det inte att 

utpeka vilka som deltagit i undersökningen och enkäterna blev inte numrerade eller 

markerade för att trygga respondenternas anonymitet. IP-adresser sparades inte heller av 

denna anledning. Slutligen informerades även respondenterna om att de svar och uppgifter 

som de lämnat i studien enbart kommer att användas för denna studies ändamål (Bell, 2006; 

Vetenskapsrådet, 2011)  

 

Metoddiskussion  

Studiens interna och externa validitet.  

Studiens interna validitet innebär med vilken säkerhet slutsatser från studien kan visa att det 

var ledarskapet och inget annat som påverkade medarbetarna. En korrelationsstudie kan inte 

visa på orsakssamband vilket ger en sämre intern validitet, något som kan motverkas genom 

ett slumpmässigt urval vilket var den ursprungliga tanken med studien men som inte gick att 

genomföra. Ett icke-sannolikhetsurval valdes vilket försämrar den interna validiteten i 

studien. Med en korrelationsstudie är forskaren inte ute efter att uttala sig om orsakssamband 

utan att hitta samband mellan oberoende och beroende variabler (Borg & Westerlund, 2012), 

denna studie likaså vilket gör att studien kan tillåtas ha en sämre intern validitet. Den externa 

validiteten handlar om att kunna göra generaliseringar utifrån påvisade resultat. Urvalet är av 

vikt för detta (Borg & Westerlund, 2012), med det urval studien utgick ifrån kan inga sådana 

generaliseringar göras, inte ens till populationen bank- och handelsanställda utan endast dem 

som även är användare utav Facebook. För att förbättra den interna och externa reliabiliteten 

kan nästa studie istället utgå ifrån ett stickprov med ett slumpmässigt urval av vald population 

såsom grundtanken med denna studie var.   

Reliabilitet och Validitet hos mätinstrumentet  

Reliabilitet syftar på studiens tillförlitlighet, i vilken utsträckning den går att upprepa och få 

samma resultat under samma förutsättningar medan enkätens validitet, eller dess giltighet 

handlar om att frågorna mäter det de enligt studien ska mäta (Bell, 2006; Bryman, 2011). 

Studien baserades på tidigare prövade teorier och modeller vilket ger en högre reliabilitet. 
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Innan instrumentet för studien, enkäten, skickades ut till vald urvalsgrupp ombads 

medstuderande och handledare att titta på frågornas relevans för studiens syfte och att 

påståendena skulle mäta de för studien relevanta begreppen för att ge en högre intern 

validitet. Enkäten justerades efter deras feedback och en pilotstudie gjordes med tio, för 

urvalet passande respondenter som ombads att kritiskt granska instruktionerna och 

enkätfrågorna så inget skulle missuppfattades då eventuella missförstånd kan påverka 

reliabiliteten i studien negativt. Genom att lägga instruktioner i början av enkäten och ha 

samma typ av svarsalternativ genomgående i enkäten förenklades deltagandet och 

reliabiliteten förbättrades. För att respondenterna inte skulle tappa fokus eller intresse för att 

svara på frågorna valdes 38 frågor med färdiga svarsalternativ (Bryman, 2011). 

Innehållsvaliditeten hos enkäten ökade genom att den utgick ifrån tidigare studier och att 

medstudenter och handledare hjälpte till att bedöma om påståendena i enkäten mätte de 

begrepp som de var avsedd att undersöka. Begreppsvaliditeten ökade genom att enkäten tog 

stöd i tidigare mätinstrument och deras väldefinierade nyckelbegrepp (Borg & Westerlund, 

2006; Bryman, 2011). För att påvisa att enkäten hade intern reliabilitet utfördes ett statistiskt 

korrelationstest, split-half test, där respondenterna delades upp i två grupper (Borg & 

Westerlund, 2006; Bryman, 2011), Handels och Bank. På en skala mellan 0-1 bör korrelationen 

vara högre än 0,8 för att räknas ha en acceptabel intern reliabilitet. Split-half-testet visade 0,88 

så enkäten klarade kravet (Bryman, 2011). Det insamlade data testades med Cronbach´s Alpha 

där gränsnivån sattes till 0,65 vilket resulterade i att alla svar delades in i index då de översteg 

gränsvärdet, detta ökar även den interna reliabiliteten (Bryman, 2011).     

Instrument  

Den stora fördelen med enkäter är att forskaren inte fysiskt påverkar respondenten och styr 

deras svar samt att det är enkelt att sammanställa och analysera data i dataprogram som SPSS 

och dra slutsatser utifrån insamlade data. Elektroniska enkäter fylls till större del i med färre 

obesvarade frågor, har ingen geografisk begränsning och möjliggör snabba responser 

(Bryman, 2011) vilket var till en fördel med den begränsade tidsram som blev då studiens 

ursprungliga utskicks-plan inte gick att fullfölja. Nackdelen med elektronisk enkätstudie som 

metodval var att påståendena och svarsalternativen i enkäten inte kunde korrigeras eller 

förklaras i efterhand om något visat sig vara oklart eller styrande i frågeformuleringen. För att 

undvika detta var ett av de första stegen att skicka ut en pilotenkät till handledare och 

medstudenter för att undersöka frågornas relevans och koppling till studiens syfte. Det andra 

steget var att skicka ut en reviderad pilotenkät till 10 personer som tillhör den valda 

populationen som fick återkomma med feedback om eventuella oklarheter i enkätens 

utformning och ordval. Därefter fastställdes den slutliga elektroniska enkätens 

utformning. Även att respondenterna svarar efter vad de tror är socialt önskvärt är en risk vid 

enkät-undersökningar (Bryman, 2011). Enkäten undersökte inte de externa resurser, så som 

datorsystem, internetuppkoppling och liknande. Sådana resurser  kan ledare inom båda 

ledarskapsstilar tillhandahålla för att påverka Perceived Ease of Use. Men då det inte 

efterfrågades så gick det inte att undersöka om det fanns någon skillnad mellan 

ledarskapsstilarna. Studiens elektroniska enkät skulle möjligtvis ha innehållit även 

påståenden om ledaren tillhandahållit tillfredställande utrustning för lärandet istället för att 

fokusera på tiden de fått till lärandet för att få en bredare bild av externa resursers och hur de 

påverkas av ledarskapsstilen. Fördelen med att mäta attityder med en Likert-skala är att 

respondenten får lättare att besvara påståendena då svarsalternativen är förbestämda, dock 

finns en ökad risk för respons-bias (Bryman, 2011).  
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Urval  

Vid en studie med extensiv ansats där kvantitativ data efterfrågas är urvalstekniken av stor 

vikt för vilka generaliserbara slutsatser som kan dras vid analysen (Borg & Westerlund, 2012). 

Genom att studiens slutgiltiga urval blev ett snöbollsurval ville forskarna öka chansen att nå 

tillräckligt många deltagare som kunde bidra med kvantitativ data till studien genom att dela 

den elektroniska enkäten via Facebook, denna spridningsmetod möjliggjorde tillräckligt hög 

svarsfrekvens. Stickprovet bestod således av ett icke- sannolikhetsurval, det innebär att vissa 

enheter i populationen har större chans att komma med i urvalet än andra (Bryman, 2011), de 

handelsanställda och bankanställda som inte är aktiva inom Facebook hamnade utanför 

urvalet. Med ett urvals-bias innebär det att resultatet av studien inte går att generalisera till 

den totala populationen med samma säkerhet som vid ett slumpmässigt urval (Bell, 2006; Borg 

& Westerlund, 2006; Bryman, 2011). Resultatet kan endast visa tendenser och ge indikationer 

på populationens upplevelser av om och hur ledarskapet påverkar motivationen och 

acceptansen till e-lärandet. För att få en större geografisk spridning taggades 

Facebookanvändare inom bank- och handelsbranschen över hela landet, det innebär att en 

Facebookanvändare namnger en annan i samband med länken till enkäten och den namngivna 

får då ta del av denna. Dessa ombads även att tagga vänner och bekanta tillhörande 

urvalsgrupperna och på så vis sprida den elektroniska enkäten. Genom denna 

spridningsmetod  ökade enkätens spridning över landet och även att respondenterna var 

spridda över olika typer av organisationer inom branscherna, vilket gjordes för att minska 

risken för ett alltför homogent urval (Bryman, 2011). Att snöbollsurvalet sannolikt till största 

delen bestod av taggade människor i urvalsgrupperna ökade sannolikheten att det var just 

bank och handelsanställda som svarade på enkäten. Fördelen med vald strategi är genom att 

användning av sociala medier nådde många respondenter, nackdelen är att det också ökade 

risken för att deltagarna hade god datorvana och således ökade risken för bias.  

En nackdel med urvalet och valet att dela enkäten via Facebook var att vi trots att vi 

uppmanade Facebookanvändarna att tagga vänner inom rätt branscher, inte hade kontroll 

över vem som fick enkäten och svarade på den. Det kan orsaka att respondenterna inte är 

representativa för populationen och större bias kan uppstå. Detta försökte undvikas med hjälp 

av tydliga missiv och taggningen av  personer anställda inom antingen bank- eller 

handelsbranschen, på så vis spred enkäten vidare till vänner och kollegor inom respektive 

bransch. Risken finns också att det kan finnas svaranden som väljer att fylla i enkäten pga. en 

egen agenda, de kan säga att de arbetar inom någon av branscherna fastän de inte gör det, 

kanske till och med fyller i den flera gånger vilket skulle påverka studien negativt (Bryman, 

2011). Det fanns dock inget misstänksamt mönster i respondenternas svar som tyder på att de 

skulle ha fyllt i enkäten oseriöst. 

  

Deltagande och Bortfall  

En minimumgräns för antal svarade enkäter sattes till 60 stycken för att kunna göra 

tillförlitliga statistiska analyser. Sammanlagt inkom 82 svar varav bortfallet blev 19 st. Inom 

bortfallet räknades sju stycken som var diskvalificerade då de inte uppfyllde urvalskriterierna 

och 12 enkäter var felaktigt eller bristfälligt ifyllda på grund av att deltagarna avbrutit sitt 

deltagande på eller att de svarade att de inte uppfyllde kravet om att ha genomgått e-lärande. 

Antalet godkända enkäter var 63 stycken. Enligt Bryman (2011) är det vanligare med ett högre 

deltagande hos kvinnor som är mer benägna att svara på enkäter vilket även var fallet här med 

40 stycken kvinnor och 22 stycken män samt en som inte identifierade sig med något av könen. 
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Ett misstänkt internt bortfall upptäcktes då sex respondenter avslutade den elektroniska 

enkäten vid ungefär samma fråga, vid ett par tillfällen mottogs återkoppling via Facebook från 

dessa respondenter som meddelade att enkäten avbrutits vid någon av dessa frågor utan att 

de själva valt det, dessa enkätsvar togs inte med i analyserna. Genom att enkäten 

distribuerades av en extern distributör, SurveyMonkey, låg detta utanför forskarnas kontroll 

och kunde således inte styra över eventuella tekniska problem som kan uppstå vid 

användandet av en elektronisk enkät. Bryman (2011) menar att användandet av elektroniska 

enkäter är i jämförelse med traditionella enkäter outforskat och bortfall påverkade av tekniken 

går inte att förutspå eller kontrollera.   

Inför insamlingen av data fanns ett mål med 80 godkända enkäter, 63 godkända enkäter 

inkom. Orsaken till bortfall och lägre deltagarantal går inte att fastställa men spridningen av 

enkäten var mindre än förväntat och kan vara en bidragande orsak. Även att urvalet 

begränsades till bank- och handelsanställda, icke-chefer som genomgått e-lärande kan ses som 

en bidragande orsak till att den övre gränsen för antal deltagare inte uppnåddes.  

  

Källkritik  

Litteraturen studien utgått ifrån består i viss utsträckning av kurslitteratur från 

utbildningstiden bestående av Knowles et al. (2011) och Jacobsen (2013). Metodologiskt stöd 

hittades i Alvesson och Sköldberg (2008), Bell (2006), Borg och Westerlund (2006) och Bryman 

(2011). Artiklarna som söktes via Mittuniversitetets biblioteks pedagogiska- (Eric) och 

psykologiska- (PsycInfo) databaser, har varit peer-reviewed och har i största möjliga grad  inte 

varit äldre än 10 år förutom de som är originalkällor. Flera artiklar eftersöktes till samma 

sökord för att bekräfta informationen i dem. Valet att använda vetenskapliga artiklar är 

medvetet, detta för att öka den vetenskapliga förankringen i studien. Sökord som användes: 

e-lärande, ledarskap, arbetsplatslärande, kompetensutveckling, Transaktionellt- och 

Transformellt ledarskapsstil, motivation, Self Determination Theory, Technology Acceptance 

Model, Multifactor Leadership Questionnaire.    
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Resultat 

Syftet med studien var att mäta medarbetarnas attityder till ledarskapsstilens påverkan av 

deras inställning till e-lärande för att kunna undersöka om det finns något samband mellan 

medarbetarens motivation, Perceived Usefulness samt Perceived Ease of Use och 

ledarskapsstil och om Computer Self-Efficay påverkar Perceived Ease of Use.  

För att visa på relationen mellan den oberoende variabeln ledarskapsstil och de beroende 

variablerna Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Inre Motivation och Yttre Motivation 

har resultatet delats upp enligt följande; bakgrundsvariabler och sedan utgår uppdelningen 

från studiens ställda hypoteser: Det finns samband mellan medarbetarens upplevelse av 

vilken ledarskapsstil ledaren har och medarbetarens inre samt yttre motivation, Det finns 

samband mellan medarbetarens upplevelse av vilken ledarskapsstil ledaren har och 

medarbetarens upplevda Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use samt Påverkar 

Computer Self-Efficacy, Perceived Ease of Use positivt i högre grad än de Transformella- 

och Transaktionella ledarskapsstilarna?  
 

Bakgrundsvariabler   

I studien deltog totalt 63 personer, 34 från urvalsgruppen Handelsanställda, varav 11 var män 

och 23 kvinnor. I urvalsgruppen Bankanställda var de 29 personer, varav 11 var män och 17 

kvinnor och en respondent identifierade inte sig med något av könen. Fördelningen mellan de 

två olika urvalsgrupperna i studien var jämn och skillnaden mellan gruppernas datorvana 

undersöktes med hjälp av ett t-test som visade en icke statistiskt signifikant skillnad (t=0,12; 

p=0,11). Genom att det inte fanns någon skillnad så betraktades grupperna så som en i 

resterande analyser. Samtliga resultatredovisningar är beräknade på hela urvalet, 63 

medarbetare.  

  

Tabell 1  

Beskrivande statistik för Datorvana samt Computer self-efficacy  

    Medelvärde  Standardavvikelse  Max  Min 

Datorvana     1,97 ,120 1 5 

Computer self-

efficacy   
  1,86 ,153 1 7 

 

Kommentar: Datorvana 1 = Mycket god, 5 = Ingen datorvana, Self-efficacy 1 = Hög self-efficacy, 7 = Låg self-

efficacy  
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Figur 1. Procentuell fördelning mellan respektive ledarskapsstil  

 

Resultatet visade på att medarbetarna upplevde sig ha god datorvana och god tilltro på sin 

egen förmåga att utföra nya uppgifter på datorn. Tabell 1 visar ett högt medelvärde för 

variabeln Datorvana (1,97) och standardavvikelsen (0,12) visade att de flesta medarbetare 

skattade sin datorvana som mycket god eller väldigt god. Även variabeln Computer Self-

Efficacy hade ett högt medelvärde (1,86) och standardavvikelsen (0,15) som visar på att de 

flesta medarbetarna hade god tilltro på sin en förmåga att utföra nya uppgifter på datorn. I 

Figur 1. redovisas i vilken utsträckning medarbetarna säger att deras chefer uppvisar en viss 

ledarskapsstil. 22,3% skattar att deras ledare har en transaktionell ledarskapsstil medan 74,5% 

skattar att cheferna har en transformell ledarskapsstil. 3,2% svarade att chefen varken hade 

transaktionell eller transformell ledarskapsstil. 

 

Samband mellan ledarskapsstil och motivation till e-lärande  

Tabell 2   

Korrelationstabell för ledarskapsstil och Inre samt Yttre motivation till e-lärande  

   Transaktionell 

ledarskapsstil 
   Transformell 

ledarskapsstil 
 

  Pearson 

 r 
Förklarad varians P-

värde 
 Pearson r Förklarad varians P-

värde 

Yttre 

motivation  
-0,201 4% 0,065  0,457** 21% 0,00 

Inre motivation  -0,520** 27 % 0,00  0,551** 30% 0,00 

 

**Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå  

 

 

För att undersöka hypotesen ”Ledarskapet påverkar den Inre samt den Yttre Motivationen” 

gjordes en korrelationsanalys mellan varje ledarskapsstil och Inre samt Yttre Motivation. 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, r, beräknades för båda ledarstilarna och 

22,30
%

74,50%

3,20%

Transaktionell ledarskapsstil Transformell ledarskapsstil Varken eller
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resultatet visade att för den Transaktionella ledarskapsstilen fanns det en svagt negativ 

korrelation med Inre Motivation (r=-0,476; p = 0,00)  

I Tabell 2 går det att utläsa att för den Yttre Motivationen fanns en svag korrelation, med en 

signifikansnivå på 0,65 vilket antyder att den kan vara slumpmässig (r = -0,201; p = 0,065).  Den 

Transformella ledarskapsstilen korrelerade positivt med både Inre (r = 0,520; p = 0,00) och Yttre 

Motivation (r=0,457; p = 0,00). Korrelationen innebär att ju högre poäng på skalan på 

Transformativ ledarskapsstil desto mer ökar både den Inre och den Yttre Motivationen till e-

lärandet för medarbetarna, och ju högre poäng på skalan för  Transaktionella ledarskapsstilen 

desto mer minskar medarbetarens Inre Motivation till e-lärande.   

Variationen i den Inre Motivationen kan till 27 % förklaras av den Transaktionella 

ledarskapsstilen. Den Transformella ledarskapsstilen kan förklara 21 % av variationen för den 

Yttre Motivationen och 30 % av variansen för den Inre Motivationen.   

 

 

Figur 2:1. Punktdiagram för sambandet mellan Transaktionellt ledarskap och Yttre Motivation  
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Figur 2:2. Punktdiagram för sambandet mellan Transaktionellt ledarskap och Inre Motivation 

 

 

 

 

Figur 2:3. Punktdiagram för sambandet mellan Transformellt ledarskap och Yttre Motivation  
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Figur 2:4. Punktdiagram för sambandet mellan Transformellt ledarskap och Inre Motivation  

 

 I Figur 2:1 och Figur 2:2 redovisas ett punktdiagram för Transaktionella ledarskapsstilen 

påverkan av Yttre- samt Inre Motivation och i Figur 2:3 och Figur 2:4 visas ett 

punktdiagram över spridningen för den Transformella ledarskapsstilen påverkan på Yttre- 

samt Inre Motivation.    

 

Ledarskapets påverkan på enskilda faktorer i motivationen till e-

lärande  
 

Tabell 3  

Korrelationstabell för ledarskapsstil och enskilda påståenden   

    Transaktionell 

ledarskapsstil 
   Transformell 

ledarskapsstil 
 

 Pearson  

r 
Förklarad   

varians 
P-värde  Pearson  

r 
Förklarad  

varians 
P-värde 

Chef möjliggör 

delaktighet i 

utformningen av 

kompetensutveckling 

vid e-lärande  

 

-,371 
 

14% 
 

0,003 
  

0,682** 
 

47% 
 

0,000 

Delaktigheten i valet av 

kompetensutveckling 

återspeglas i egna 

motivationen till 

 

-0,372** 
 

14% 
 

0,003 
  

0,254* 
 

7% 
 

0,045 
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kompetensutvecklingen 

via e-lärande  

Utför 

kompetensutveckling 

med hjälp av e-lärande 

pga. tillsägelse  

 

0,787** 
 

62% 
 

0,00 
  

-0,338** 
 

11% 
 

0,07 

Utför 

kompetensutveckling 

med e-lärande främst 

för att jag tror att min 

chef och mina 

medarbetare tycker jag 

ska göra det  

 

0,806** 
 

65% 

 

0,00 
  

-0,238 
 

6% 
 

0,60 

Jag tycker det är roligt 

och stimulerande att 

använda e-lärande vid 

kompetensutveckling  

 

-0,499** 
 

25% 
 

0,00 
  

0,563** 
 

32% 
 

0,00 

Det händer att jag tar 

egna initiativ till e-

lärande 

kompetensutveckling 

för min egen skull  

 

-0,363** 
 

13% 
 

0,003 
  

0,381** 
 

15% 
 

0,002 

Jag tycker det är viktigt 

att delta i e-lärandet för 

min egen 

kompetensutvecklings 

skull  

 

-0,476** 
 

23% 
 

0,00 
  

0,585** 
 

34% 
 

0,00 

Jag utför e-lärandet för 

att jag tror att det 

kommer löna sig i form 

av högre lön/högre 

bonus  

 

-0,011 
 

0,01% 
 

0,931 
  

0,148 
 

0,2% 
 

0,247 

 

**Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå  

*Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå  

  

Tabell 3 visar faktorer inom motivationen till e-lärande och vilket samband det har med de 

två ledarskapsstilarna. Den Transaktionella ledarstilen visar ett starkt samband mellan 

medarbetarna utför e-lärandet för att de blir tillsagda (r = 0,787; p = 0,00) och att de tror att 

andra medarbetare anser att de ska göra det (r = 0,806; p = 0,00). Vidare så korrelerar den 

transformella ledarskapsstilen negativt med att medarbetarna utför e-lärandet för att de blir 

tillsagd (r = 0,520; p = 0,007) och att de tror att ledare och medarbetare tycker det ska göra det, 

dock är sambandet inte signifikant och att den är slumpmässig kan inte uteslutas (r = -0,238; p 

= 0,60). Den tranformella ledarskapsstilen har ett samband med att medarbetare tycker 

det är  viktigt för dennes egen del att utföra e-lärandet (r = 0,85; p = 0,00) och att de tar 

egna initiativ till kompetensutveckling (r = 0,381; p = 0,002)  
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Samband mellan ledarskapsstil och Perceived Usefulness samt 

Perceived Ease of Use 

Tabell 4  

Korrelationstabell för ledarskapsstil och perceived usefulness, PU, samt perceived ease of use, PEU.   

   Transaktionell 

ledarskapsstil 
   Transformell  

ledarskapsstil 
 

  Pearson r Förklarad varians P-

värde 
 Pearson r Förklarad varians P-

värde 

PU  -0,457 21% 0,065  ,324** 11% 0,010 

PEU  -0,474** 23 % 0,00  ,650** 42% 0,00 

 

**Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå  

  

För att undersöka hypotesen ”Ledarskapet påverkar medarbetarens Perceived Ease of Use 

samt Perceived Usefulness.” gjordes ytterligare en korrelationsanalys, denna gång mellan 

varje ledarskapsstil och Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use. I tabell 4 visas 

resultatet för Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, r, på båda ledarstilarna och 

resultatet visade att samtliga korrelationer var signifikanta på 0,05-nivå.  För den 

Transaktionella ledarskapsstilen fanns det en negativ korrelation med både Perceived 

Usefulness  (r=-0,457; p=0,00) och Perceived Ease of Use (r=-0,474; p=0,00) transformella 

ledarskapsstilen korrelerade positivt med både Perceived Usefulness (r=0,324: p=0,01) och 

Perceived Ease of Use (r=0,650; p=0,00). Korrelationen innebär att ju högre poäng på skalan på 

Transformativ ledarskapsstil desto mer ökar medarbetarens Perceived Usefulness och 

Perceived Ease of Use, och ju högre poäng på skalan för Transaktionell ledarskapsstil desto 

mer minskar medarbetarens Perceived Usefulness samt Perceived Ease of Use. 

 Variationen för Perceived Usefulness kan till 21 % och för Perceived Ease of Use 23 % 

förklaras av den Transaktionella ledarskapsstilen och variationen för  Perceived Usefulness 

kan till 11% förklaras av den Transformella ledarskapsstilen. För Perceived Ease of Use kan 42 

% variansen förklaras den Transformella ledarskapsstilen.   
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Figur 3:1. Punktdiagram för sambandet mellan Transaktionellt ledarskap och påverkan 

på Perceived Usefulness. 

 

  

   

Figur 3:2. Punktdiagram för sambandet mellan Transaktionellt ledarskap 

och påverkan Perceived Ease of Use.  
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Figur 3:3. Punktdiagram för sambandet mellan Transformellt ledarskap och påverkan 

på  Perceived Usefulness.  

 

 
Figur 3:4 Punktdiagram för sambandet mellan Transformellt ledarskap och påverkan 

på Perceived Ease of Use.  

 

I Figur 3:1 och Figur 3:2 redovisas ett punktdiagram över den Transaktionella 

ledarskapsstilens påverkan på medarbetarens Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use 
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och i Figur 3:3 och Figur 3:4 visas ett punktdiagram över den spridningen för den 

Transformella ledarskapsstilen påverkan på Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use. 
  

Ledarskapets påverkan på enskilda faktorer inom Perceived 

Usefulness samt Perceived Ease of Use  
 

Tabell 5  

Korrelationstabell för ledarskapsstil och enskilda påståenden   

    Transaktionell 

ledarskapsstil  
      Transformell 

ledarskapsstil  
  

  Pearson 

r 
Förklarad 

varians 
P-

värde 
 Pearson 

r 
Förklarad 

varians 
P-

värde 

Jag upplever att min chef 

påverkar min uppfattning om hur 

e-lärande kommer förbättra min 

arbetsprestation  

-0,406** 21% 0,01  ,567** 11% 0,00 

Jag upplever att min chefs 

instruktioner om hur e-lärandet 

skulle gå till påverkade min 

motivation till utförandet av e-

lärande positivt  

-0,366** 23 % 0,00  0,665** 42% 0,00 

 

**Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå  

 

För att ytterligare undersöka ”Ledarskapet påverkar medarbetarens perceived ease of use 

samt perceived usefulness.” gjordes ytterligare en korrelationsanalys, denna gång mellan 

varje ledarskapsstil och resultaten från två påståenden från enkäten. I tabell 5 visas resultatet 

för Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, r, på båda ledarstilarna och resultatet 

visade att samtliga korrelationer var signifikanta på 0,05-nivå.  För den 

Transaktionella ledarskapsstilen fanns det en negativ korrelation med både chefens påverkan 

om uppfattningen att e-lärandet skulle förbättra arbetsprestationen (r=-0,406; p=0,01) och att 

chefens instruktioner påverkade motivation till att utföra e-lärandet positivt (r=0,366; p=0,00).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

Påverkar Computer Self-Efficacy medarbetarens Perceived Ease of  

Use positivt? 

  

Tabell  6  

Korrelationstabell för computer self-efficacy påverkan på perceived ease of use, PEU  

    Computer self-

efficacy  
    

 Pearson r Förklarad varians P-värde  

PEU 0,436** 19% 0,00  

 

**Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå  

  

I tabell 6 redovisas sambandet mellan Computer Self-Efficacy och medarbetarens 

Perceived Ease of Use. Resultatet visar att ju högre tilltro medarbetaren har på sin egen 

förmåga att lösa datoruppgifter, desto högre nivå av Perceived Ease of Use, alltså 

medarbetaren upplever en liten ansträngning vid e-lärandet (r=0,436; p=0,00)   
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Diskussion   

I detta avsnitt kommer resultatet från studien analyseras och diskuteras i förhållande till teori 

och tidigare forskning. Genom att studiens urval är ett icke-slumpmässigt urval går det inte 

att dra generella slutsatser utan de slutsatser som dras i avsnittet gäller den urvalsgrupp som 

undersöktes. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, en metoddiskussion och förslag på 

framtida forskning.    

 

Sambandet mellan ledarskapet och den Inre samt Yttre Motivationen 

till e-lärande  

Studiens syfte är att undersöka om och hur ledarens sätt att leda medarbetarna, i form av den 

Transaktionella- och Transformella ledarskapsstilen, har ett samband med medarbetarnas 

motivation och acceptans till e-lärande.  
Viktigt att poängtera är att om denna studie hade haft ett bredare och icke sannolikhets urval 

finns det en teoretisk möjlighet att resultatet visat annorlunda svar. Dock följer studiens 

resultat till stor del den tidigare forskningens resultat om att den Transformella- och inte den 

Transaktionella ledarskapsstilen påverkar medarbetarnas Inre Motivation positivt.  
Resultatet för denna studies urval visade att den uppställda hypotesen om att de olika 

ledarskapsstilarna har ett samband till den Inre- och Yttre Motivationen till e-lärande hos 

medarbetarna stämde och den Transaktionella ledarskapsstilen visade ett negativt samband 

på den Inre motivationen och den Transformella ledarskapsstilen hade som förväntat ett 

positivt samband med både den Inre- och Yttre Motivationen till e-lärande.  Den Inre 

motivationen är en viktig komponent till hur framgångsrikt e-lärandet blir, enligt Roca och 

Gagné, (2008) är den Inre Motivationen bättre än den Yttre för att motivera medarbetare till 

bättre prestationer på arbetsplatsen. Utgår medarbetaren från en Inre Motivation vid e-

lärandet så kommer det att resultera i ett hög-kvalitativt lärande enligt Deci och Ryan (2000).  

Motivationen för e-lärandet kräver även att tre psykologiska behov är uppfyllda. Autonomi, 

att medarbetaren själv väljer att delta i e-lärandet; Kompetens, att medarbetaren upplever sig 

själv kunna hantera sina arbetsuppgifter på ett kompetent sätt och en känsla av Samhörighet 

till chefen och sina medarbetare (Ryan & Deci, 2000; Roca & Gagné, 2008). För den 

Transaktionella ledaren kan det vara svårt att uppfylla kravet på Autonomi och Samhörighet 

då ett Transaktionellt ledarskap i större utsträckning beordrar ett deltagande och inte tillåter 

medarbetaren att vara delaktig i val och utformning av e-lärandet, vilket kan förklara studiens 

resultat om det negativa sambandet mellan Inre Motivation till e-lärande och det 

Transaktionella ledarskapet. Resultatet visade även att den Transaktionella ledarskapsstilen 

korrelerade med att medarbetarna enbart utför e-lärandet för att de blir tillsagda och för att de 

tror att övriga medarbetare och ledaren anser att de ska utföra e-lärandet. Samtidigt finns det 

en negativ korrelation med att ledaren möjliggör delaktighet i utformningen av e-lärandet. 

Medarbetarna känner sig inte delaktiga eller en del av processen till e-lärandet och därför 

påverkas motivationen i sin tur negativt då de grundläggande psykologiska behoven 

Autonomin och Samhörigheten inte är uppfyllda (Roca & Gagné, 2008). 

Resultatet visade att den Transformella ledarskapsstilen i större utsträckning stimulerar 

medarbetarens egen vilja att utföra e-lärandet, till exempel genom att möjliggöra delaktighet i 

utformningen av e-lärandet. Det finns en positiv korrelation mellan Transformella 

ledarskapsstilen och medarbetarens känsla att vara delaktig i utformningen av e-lärandet samt 
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en negativ korrelation med att enbart utföra e-lärandet på grund av vad ledaren och andra 

medarbetare tycker. Genom delaktighet så ger ledaren medarbetaren en möjlighet att påverka 

och ha ett visst inflytande över sin arbetssituation, Idealized Influence, och medarbetaren ser 

sig själv som en del av organisationens helhet och känner då Samhörighet (Bass, 1990; Hinkin 

& Schriesheim, 2008). 

Vidare menar även Kahai et al. (2013) att den Transformella ledarskapsstilen har positiva 

effekter på den kognitiva processen bakom e-lärande så som motivation och inställning till att 

ta sig an nya uppgifter. Medarbetare som känner större stöd och engagemang är i större 

utsträckning mer motiverade att ta till sig kunskap för att bli bättre på sitt arbete (Roca & 

Gagne, 2008).  Resultat för studien visade att de medarbetare som upplevde att deras ledare 

hade en Transformell ledarstil också var mer motiverade att ta egna initiativ till 

kompetensutveckling. Genom den Inre Motivationen och att individen själv förstår sin egen 

vinning och fördelar med att utföra e-lärandet så ökar intresset för att bredda sin kompetens. 

Detta är en mer långsiktig strategi för att öka medarbetarnas motivation till e-lärandet, istället 

för att använda sig av den Yttre Motivationen vid e-lärande (Roca & Gagné, 2008; Ryan & Deci, 

2000). 

Ett inneboende behov och Inre Motivation till e-lärande är enligt Roca och Gagne (2008) att 

medarbetaren känner sig Kompetent och effektiv i e-lärandet. Kan då ledaren bidra och 

inspirera medarbetaren att tro på sin egen förmåga och kompetens kommer e-lärandet i större 

utsträckning att bli framgångsrikt och medarbetaren mer motiverad att utföra E-lärandet. I 

studien så samvarierar den Transformella ledarskapsstilen också med medarbetarnas 

upplevelse över hur roligt och stimulerande e-lärandet är. Studiens resultat visar att den 

Transformella ledarstilen stimulerar den Inre Motivationen positivt, alltså går det att dra 

slutsatsen att studiens deltagare upplever den Transformella ledarstilen som den 

ledarskapsstil som påverkar deras motivation att utföra till e-lärande mer långsiktigt. 

En mer samhällsinriktad förklaring till ett negativt samband mellan Transaktionellt 

ledarskap och Inre Motivation till e-lärande, och att det Transformella ledarskapet har ett 

positivt samband med Inre Motivation till e-lärande kan vara att tidigare studier visar på att 

medarbetarna idag har ett större driv till personlig utveckling och förändring. I studien visade 

det sig finnas ett samband mellan den Transformella ledarskapsstilen och att medarbetarna 

ansåg att kompetensutveckling var viktig för deras egen skull och att de tar egna initiativ till 

kompetensutveckling och inget samband mellan den Transformella ledarskapsstilen och att 

de utförde e-lärandet för att de tror att de kommer få en bonus eller högre lön för att de utfört 

e-lärandet. Det tyder på att medarbetarna inom urvalsgruppen har utför e-lärandet för sin 

egen skull och inte för bonus eller andra förmåner. Genom detta kan medarbetarna då ställa 

andra krav på sina arbetsgivare och ledare för att få möjlighet att utveckla sin kompetens och 

användningen av e-lärandet (Roca & Gagné, 2008). Denna förändring har ökat intresset och 

användandet av den Transformella ledarskapsstilen hos chefer och ledare, vilket studien visar 

då en överhängande del av respondenterna rapporterar att deras ledare har en Transformell 

ledarstil. I dagsläget fokuserar ledarna mer på den personliga utvecklingen hos medarbetaren 

och istället för att erbjuda bonus eller högre lön, fokuserar ledarna på medarbetarnas Inre 

Motivation och erbjuder kompetensutveckling och personlig utveckling som morot (Bass, 

1990). 
I denna studies resultat kan den positiva samband mellan Transformella ledarskapsstilen 

och Inre Motivationen alltså till viss del förklaras av förändringen i samhället och att strävan 

efter personlig utveckling är allt större. Det har lett till att den Transformella ledarskapsstilen 

är allt vanligare på arbetsplatserna och att medarbetarna prioriterar den Inre Motivationen i 
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högre grad. Yttre motivationer som bonus och löneförhöjning är inte längre de motivationer 

som eftersträvas i lika stor grad i urvalsgruppen. Dock visar tidigare forskning att den Yttre 

Motivationen har ett positivt samband med Transaktionella ledarskapsstilen och är bra för att 

stimulera medarbetarna till målorienterat arbete (Hamstra et al., 2014). Skillnaden mellan 

tidigare forskning och denna studie kan bero på att de medarbetare som skattade sin ledare 

som Transaktionell var betydligt färre än de som skattade en Transformell ledarskapsstil hos 

deras ledare.  

En annan studie om bankanställdas motivation till e-lärande i Pakistan av Zareen et al. (2015) 

menar till skillnad från studiens resultat att den Transaktionella ledarskapsstilen har större 

påverkan på medarbetarens motivation, framför allt den Yttre Motivationen, än den 

Transformella, dock har båda ledarskapsstilarna en positiv påverkan på motivationen. Zareen 

et al. (2015) menar att inom bankbranschen är det höga krav och större tävlingsinriktning 

mellan medarbetare än i många andra branscher och detta kan ses som en förklaring varför 

den belönande Transaktionella ledarskapsstilen har större påverkan på motivationen. Mellan 

de två urvalsgrupperna i denna studie upptäcktes däremot ingen skillnad i medelvärde för 

Inre- och Yttre Motivation, så resultatet för urvalsgrupperna var på så sätt avvikande från 

tidigare forskning. Dock skulle denna skillnad även kunna förklaras med att studien av Zareen 

et al. (2015) var utförd i en “devolping economics” med en annan kultur med andra 

värderingarna, där Yttre Motivationer och en auktoritär ledarstil dominerar i 

organisationerna. Denna studies resultat visade en negativ korrelation mellan Transformella 

ledarskapsstilen och Yttre Motivation, dock inte på en signifikant nivå så att sambandet är 

slumpmässig går inte att utesluta. Detta resultat motsäger sig till viss del tidigare forskning 

som visar att Transaktionella ledarskapet har ett positivt samband med Yttre Motivation. 
Då den Inre- eller Yttre Motivationen till e-lärandet föregår medarbetarens Perceived 

Usefulness och Perceived Ease of Use så påverkar därmed också ledarskapsstilen 

medarbetarens acceptans till e-lärande. 

 

Samband mellan ledarskapet och Perceived Usefulness samt 

Perceived Ease of Use 

I denna del diskuteras hur de Transaktionella- och Transformella ledarskapsstilarna har ett 

samband med arbetarnas motivation och främst acceptans till e-lärande. Det finns inte någon 

tidigare forskning gjord på hur de två ledarstilarna påverkar Perceived Usefulness och 

Perceived Ease of Use, endast resultat om att acceptansen för e-lärandet påverkas av 

ledarskapet (Cheng et al., 2012). Stödet till resultaten för denna del av studien utgår därför i 

en kombination av tidigare forskning om Ledarskapsstilarna, Self Determination Theory och 

Technology Acceptance Model.  
Den uppställda hypotesen var att det finns samband mellan medarbetarens upplevelse av 

vilken ledarskapsstil ledaren har och hur detta påverkar medarbetarens upplevda Perceived 

Usefulness samt Perceived Ease of Use. Utifrån det kvantitativa data som kom av studiens 

urval och de statistiska samband som analyserats har signifikanta resultat för alla variabler 

hittats. Resultatet visade på samband mellan medarbetarens upplevelse av vilken 

ledarskapsstil ledaren har och medarbetarens uttryckta Perceived Usefulness och Perceived 

Ease of Use.  

Den Transaktionella ledarskapsstilen har en negativ påverkan på både Perceived Usefulness 

och Perceived Ease of Use och den Transformella ledarstilen har en positiv påverkan på 
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desamma. I tidigare delar i denna studie så diskuterades resultatet av ledarskapsstilens 

påverkan på Inre- samt Yttre Motivation till e-lärande där den Transaktionella 

ledarskapsstilen generellt har negativ påverkan och den Transformella ledarskapsstilen har en 

positiv påverkan på individens motivation. Den Inre- och Yttre Motivationen är länken mellan 

hur ledarens beteende påverkar Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use. Resultatet 

stöttas av tidigare studier som undersökt huruvida olika ledarskapsstilar påverkar de 

kognitiva processerna vid e-lärande och visat att den Transformella ledarskapsstilen möjliggör 

och ökar de kognitiva processerna såsom motivation vid lärande medan det Transaktionella 

ledarskapet hindrar dessa processer (Kahai et al., 2013). Att ledarskapet i dagsläget i större 

utsträckning fokuserar på att påverka medarbetarna att bli engagerade och motiverade 

(Gruman & Saks, 2011; Zareen et al., 2015) kan vara en förklaring till resultatet. 

Perceived Usefulness syftar på till vilken grad medarbetaren ser fördelar med e-lärandet 

(Davies, 1989) och kan påverkas både av Inre- och Yttre Motivation och då främst av de 

psykologiska behoven Autonomi och Kompetens (Roca & Gagné, 2008). Davies (1989) påpekar 

att när individen tror att användandet av tekniken kommer att ge en positiv effekt på 

prestationen ökar den upplevda Perceived Usefulness. Cheng et al. (2012) drar slutsatsen att 

en chef som förstärker medarbetarnas Perceived Usefulness motiverar dem med 

förväntningen att e-lärandet kommer att förbättra deras arbetsprestationer och förutsättningar 

på arbetet. Detta påvisar varför det Transformella ledarskapet med fokus på Inre Motivation 

visar på ett positivt samband med Perceived Usefulness. Vid närmare undersökning av 

påstående 19 i enkäten ”Jag upplever att min chef påverkar min uppfattning om hur e-lärande 

kommer förbättra min arbetsprestation” i korrelation med ledarskapet fanns bevis på att det 

Transaktionella ledarskapet påverkade det negativt och det Transformella positivt. Att 

Perceived Usefulness påverkas positivt av den Transaktionella ledaren kommer inte som en 

överraskning. Genom att förmedla och motivera varför medarbetaren ska utföra e-lärandet 

påverkas Autonomi och Kompetens positivt vilket är viktigt för den Inre Motivationen och 

Perceived Usefulness (Roca & Gagné, 2008). Contingent Reward som är typiskt för den 

Transaktionella ledarskapsstilen kan minska den Inre Motivationen till att utföra olika 

uppgifter (Roca & Gagné, 2008). Detta kan alltså sänka upplevd Perceived Usefulness och 

viljan att utföra e-lärandet hos medarbetarna vilket förklarar det negativa sambandet med det 

Transaktionella ledarskapet. 

Resultatet visade på att det Transformella ledarskapet har en högre korrelation med 

Perceived Ease of Use än Perceived Usefulness. Något som kan vara värt att påpeka är att 

Perceived Usefulness uttrycks ha en större inverkan på resultatet av e-lärandet än Perceived 

Ease of Use (Davies et al., 1989; Tarhini et al., 2015). Resultaten från studien visar på att det 

Transformella ledarskapet har ett större inflytande på den del av Technology Acceptance 

Model som är minst inflytelserik på resultatet av lärandet men som ändå har en signifikant 

effekt på individens avsikt att använda tekniken till lärandet.  

Perceived Ease of Use innebär i vilken utsträckning medarbetaren uppfattar att det är 

ansträngande att genomföra e-lärandet (Davies, 1989) och kan påverkas både av Inre- och Yttre 

Motivation och då främst av de psykologiska behoven Kompetens och Samhörighet (Roca & 

Gagné, 2008). Resultatet vid undersökning av påstående 13 i enkäten: ”Jag upplever att min chefs 

instruktioner om hur e-lärandet skulle gå till påverkade min motivation till utförandet av e-lärande 

positivt” och ledarskapsstilarna visades ett positiv samband mellan chefens sätt att ge 

instruktioner till e-lärandet och den Transformella ledarskapsstilen, vilket kan vara ett sätt för 

chefen att överbrygga medarbetarens låga känsla av Perceived Ease of Use. I motsats till det 

Transformella ledarskapet visade den Transaktionella ledarskapsstilen en negativ korrelation 
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med ledarskapets instruktioner och positivt acceptans till e-lärande. Om vi utgår ifrån tidigare 

forskning kan det bero på att en Transaktionell ledare är tydlig med sina instruktioner men att 

dessa i högre grad gäller att visa medarbetaren vad som krävs för att få belöning för sin insats, 

så kallat Contingent Reward (Bass, 1990; Hinkin & Schreisheim, 2008), inte varför e-lärandet 

är intressant för medarbetaren vilket skulle påverka Perceived Usefulness positiv (Davies, 

1989). Fokus är på Yttre motivation och medarbetarens Kompetens där medarbetaren inte 

upplever någon Autonomi vilket enligt Roca och Gagné (2008) inte ökar motivationen. Det 

innebär att medarbetaren inte genomför e-lärandet av egen fri vilja och utan att hen känner sig 

kompetent för uppgiften samt att denne kan känna påtryckningar från ledaren, Samhörighet, 

men kanske till större del för att medarbetaren ska bli mer effektiv i sitt arbete hellre än att 

utvecklas som person. 

En medarbetare med sämre datorvana har enligt tidigare studier en lägre Perceived Ease of 

Use och upplever således e-lärande som en stor ansträngning (Lee et al., 2011a; Lee et al., 

2011b; Roca & Gagné, 2008). För den medarbetaren kan en ledare med Transformell 

ledarskapsstil motivera och höja medarbetarens låga Perceived Ease of Use genom det Hinkin 

& Schriesheim (2008) kallar Individual Consideration, se medarbetaren, och stötta och vägleda 

medarbetarens Intellectual Stimulation. Ett sätt att höja även den datorvana medarbetarens 

Perceived Ease of Use visades i resultatet med ett positiv samband mellan chefens sätt att ge 

instruktioner till e-lärandet som påverkade e-lärandet positivt och den Transformella 

ledarskapsstilen. En medarbetare som får tydliga instruktioner om hur e-lärandet ska gå till 

kan stärkas i sin Perceived Ease of Use vilket gör ansträngningen som krävs för att genomföra 

E-lärandet upplevs vara mindre. Stöttande av individens Kompetens och individens 

upplevelse av Samhörighet påverkar Perceived Ease of Use positivt enligt Roca och Gagné 

(2008). Om ledaren då hjälper medarbetaren med att höja hens känsla av Kompetens genom 

att motivera och stötta samtidigt som ledaren tydligt visar och förmedlar sin vision för e-

lärandet genom Inspirational Motivation, och att ledaren tycker att medarbetaren ska 

genomföra e-lärandet, Samhörighet, påverkar det Perceived Ease of Use positivt.  
 

Påverkar Computer Self-Efficacy Perceived Ease of Use positivt i 

större utsträckning än de olika ledarskapstilarna?  

Resultatet påvisar att urvalet är bias då deltagarna överlag hade en mycket hög datorvana och 

även hög Computer Self-Efficacy. Även här är det viktigt att poängtera att om denna studie 

hade haft ett bredare och ett icke sannolikhets urval kunde resultatet bestått av en mer varierad 

data.  

Frågan var om Computer Self-Efficacy påverkar Perceived Ease of Use positivt i högre grad 

än ledarskapet vilket resultatet visade inte vara sant. Både Computer Self-Efficacy och det 

Transformella ledarskapet hade ett positivt samband med Perceived Ease of Use. Det 

Transaktionella ledarskapet hade negativt samband vilket innebär att Computer Self-Efficacy 

påverkar Perceived Ease of Use positivt i högre grad än den typen av ledarskap. 

Enligt Tarhini et al. (2015) så har en persons datorvana och Computer Self-Efficacy en stor 

påverkan på personens Perceived Ease of Use och den aktiva lärprocessen. Trots att större 

delen av respondenterna säger sig ha god datorvana och hög Computer Self-Efficacy så vittnar 

deras svar om att den Transformella ledarskapsstilen förklarar hela 42 % av variansen i 

variabeln Perceived Ease of Use, för att jämföra med Computer Self-Efficacy som förklarade 

19% av variansen i densamma. Det innebär att sambandet är starkare mellan det Transformella 
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ledarskapet och Perceived Ease of Use än Computer Self-Efficacy och Perceived Ease of Use. 

Resultatet visar att den Transformella ledarskapsstilen upplevdes som stöttande vid 

användandet av e-lärande och har ett starkt positiv samband med Perceived Ease of Use trots 

hög Computer Self-Efficacy hos medarbetarna.  

En förklaring kan vara att externa resurser som ledaren påverkar såsom tid till e-lärandet, 

rätt teknologisk utrustning, fungerande internet och en lättanvänd lärplattform osv. påverkar 

Perceived Ease of Use positivt (Tarhini, et al., 2015). Perceived Ease of Use kan påverkas både 

av Inre- och Yttre Motivation och då främst av de psykologiska behoven Kompetens och 

Samhörighet (Roca & Gagné, 2008). Att möjliggöra lärandet för medarbetarnas är ett sätt att 

uppfylla det psykologiska behovet Kompetens, att medarbetaren upplever sig själv kunna 

hantera e-lärandet på ett kompetent sätt. Om ledaren dessutom visar på vikten av att delta i 

lärandet uppfylls även Samhörigheten (Roca & Gagné, 2008; Ryan & Deci, 2000). Som Davies 

et al. (1989) påpekade hjälper det inte med hög Perceived Ease of Use om det inte finns ett 

fungerande datorsystem. Det som är tydligt är att både Computer Self-Efficacy och den 

Transformella ledarskapsstilen påverkar medarbetarens Perceived Ease of Use positivt. 

Slutsatser av diskussionen 

Studien har använt tre olika modeller för att undersöka hur ledarskapsstilarna påverkar 

medarbetarnas motivation och acceptans till e-lärande. Transformell- och Transaktionell 

ledarskapsstil och Technology Acceptance Model har så vitt vi vet, inte använts tillsammans i 

någon studie och Self Determination Theory togs in som länken mellan teorierna vilket har 

gett ett givande resultat. Genom Self Determination Theory och den Inre- samt Yttre 

Motivationen har denna studie hittat en väg från ledarskapet till den teknologiska acceptansen 

genom motivation. Ledarskapen har olika sätt att påverka medarbetarnas motivation och 

innebär i förlängningen att ledarskapsstilen påverkar Perceived Usefulness samt Perceived 

Ease of Use. Vid deltagande i, samt eget initiativ till e-lärande visade den Transaktionella 

ledarskapsstilen ett negativ samband och Transformella ett positivt samband. I studien hade 

Transaktionella ledarskapsstilen ett negativt samband med både Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of Use, Inre- och Yttre Motivation även om sambandet mot den Yttre 

Motivationen inte var signifikant. Den Transformella ledarskapsstilen hade en positiv 

korrelation med både Perceived Usefulness och Perceived Ease of Use samt Inre- och Yttre 

Motivation.  I urvalsgruppen är den Transformella ledarskapsstilen den vanligaste och mest 

framgångsrika i motivationen till e-lärandet och acceptansen till e-lärande, Perceived 

Usefulness samt Perceived Ease of Use och också den vanligaste ledarskapsstilen. 

Enligt studiens resultat är det tydligt att beteenden hos den Transformella ledarskapsstilen 

är mer motiverande för medarbetarens e-lärande. Beteenden hos den Transaktionella 

ledarskapsstilen är enligt studiens resultat hindrande för e-lärandet, slutsatsen är därför: det 

är mer positivt för lärandet att ledaren försöker att anta beteenden som uppvisas hos den 

Transformella ledarskapsstilen. 

Begränsningar med studien 

Den extensiva ansats som studien utgick från med slutmål att kunna generalisera resultatet till 

populationen fick revideras pga. det icke slumpmässiga urvalet Urval-bias ger denna studie 

en sämre säkerhet även om resultatet från studien har visat sig vara mycket intressant och 

samstämmigt med tidigare forskning. Ett större urval och ett slumpmässigt urval hade gett 

studien en större säkerhet och ökat möjligheterna att dra generella slutsatser om populationen. 
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Framtida studier  

Efter genomförd studie har det uppstått fler potentiella forskningsfrågor. Ett problem som 

upptäcktes var att när studien genom urval och datainsamling begränsades till datorvana 

respondenter, dels genom att det var en elektronisk enkät men också att enkäten spreds via 

sociala medier. Studien vore därför intressant att utföra igen, förslagsvis i samarbete med ett 

företag som genomfört en omorganisation till e-lärande vid kompetensutveckling. På det 

sättet skulle man kunna säkra ett större och slumpmässigt urval, även de medarbetare som 

inte har god datorvana och regelbundet använder sig av Facebook få möjlighet att svara och 

även de med låg acceptans mot teknik och deras Perceived Usefulness och Perceived Ease of 

Use får möjlighet att delta.  

Vid en studie bundet till en organisation eller ett företag skulle det även vara möjligt att 

utföra intervjuer eller enkätstudier med en eller två ledare för att även inkludera deras 

perspektiv både på ledarskapet och implementeringen av e-lärandet men även på hur effektivt 

de anser att e-lärandet varit. 
Om det är en stor kedja eller organisation är sannolikheten stor att de har en intern ledarskaps- 

eller chefsutbildning vilket kan påverka vilken ledarskapsstil som organisationen föredrar hos 

sina ledare. Att undersöka om olika bakgrundsvariabler hos chefen/ledaren såsom kön, ålder, 

utbildning eller arbetslivserfarenheter påverkar vilken ledarstil ledaren har och om det 

påverkar korrelationen mellan ledarskapsstil och motivation, Perceived Usefulness och 

Perceived Ease of Use skulle också vara intressant att undersöka.  
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Bilaga 1 

Missiv 1 

Missiv 1 

Härnösand 2016-05-07 

 

Hej!  

Är du anställd inom Handelsbranschen och har någon gång utfört e-lärande som 

kompetensutveckling på din arbetsplats?  

 

Vill du hjälpa oss med vår studie om ledarskap, motivation och e-lärande? 

 

Om du svarat ja på samtliga frågor klicka då angiven länk för att komma till vår 

enkätundersökning.  

 Vi är två studenter som skriver en c-uppsats inom pedagogik och behöver din hjälp! 

 

Den tar ca 5-10 minuter att fylla i, dock är kravet för att du skall deltaga att du är anställd 

inom Handelsbranschen, inte är chef och har genomför e-lärande som kompetensutveckling 

på din arbetsplats! 

 

 

Tack för din medverkan 

/ Nina och Emma 

 

Har du några frågor angående studien, tveka inte att kontakta oss! 

 

Nina Grenvall: nigr1202@student.miun.se 

Emma Vallgren: emva1203@student.miun.se 
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Bilaga 2 

 

Missiv 2 

Härnösand 2016-05-07 

 

Hej!  

Är du anställd inom bankbranschen och har någon gång utfört e-lärande som 

kompetensutveckling på din arbetsplats?  

 

Vill du hjälpa oss med vår studie om ledarskap, motivation och e-lärande? 

 

Om du svarat ja på samtliga frågor klicka då angiven länk för att komma till vår 

enkätundersökning.  

 Vi är två studenter som skriver en c-uppsats inom pedagogik och behöver din hjälp! 

 

Den tar ca 5-10 minuter att fylla i, dock är kravet för att du skall deltaga att du är anställd inom 

bankbranschen, inte är chef och har genomför e-lärande som kompetensutveckling på din 

arbetsplats! 

 

 

Tack för din medverkan 

/ Nina och Emma 

 

Har du några frågor angående studien, tveka inte att kontakta oss! 

Nina Grenvall: nigr1202@student.miun.se 

Emma Vallgren: emva1203@student.miun.se 
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Bilaga 3 

Missiv 3 

Härnösand 2016-05-03 

  

Hej!  

Denna enkät är en del av vår C-uppsats i pedagogik och vi vill veta hur du som medarbetare 

inom handelsbranschen eller bankbranschen uppfattar att din närmaste chef påverkat din 

motivation till e-lärande. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 

ditt deltagande i studien. Du och Dina svar är anonyma och kommer endast att användas i 

denna studie.  

 

 

Tack för din medverkan 

 

/ Nina och Emma 

 

Har du några frågor angående studien, tveka inte att kontakta oss! 

 

Nina Grenvall: nigr1202@student.miun.se 

Emma Vallgren: emva1203@student.miun.se 
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Bilaga 4 

Enkät 

 

1. Godkänner du din medverkan för denna enkätstudie rörande motivation vid 

kompetensutveckling?  

Ja/Nej 

 

2. Har du någon gång deltagit i kompetensutveckling eller utbildning på din arbetsplats 

med hjälp av tekniska hjälpmedel, såsom dator eller surfplatta?  

Ja/Nej 
 

3. Kön  

Man 

Kvinna 

Identifierar mig inte med något av könen 

Vill ej uppge 

 

4. Hur skattar du din datorvana? 

Mycket god 

Väldigt god 

God 

Inte god 

Ingen datorvana  

 

5. Jag är positivt inställd till att använda datorer i arbetet. 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 

 
  

6. Jag är säker på att jag klarar av att utföra, för mig nya, uppgifter på datorn  

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 



 

 

 

 

7. Jag upplever att det är besvärligt att använda mig av e-lärande vid kompetensutveckling. 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
  

8. Jag upplever att min datorvana påverkar effekten av mitt e-lärande positivt  

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

9. Jag upplever att min chef påverkar min upplevelse över hur pass ansträngande e-lärande 

är 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
  

10. Jag upplever att ansträngningen för e-lärandet är värd besväret då jag får den 

uppskattning  jag förväntar mig av chefen efter jag utför e-lärandet 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 

 
 

11. Jag upplever att min chef erbjuder mig den hjälp jag behöver för e-lärandet. 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 



 

 

 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

12. Jag upplever att ansträngningen för e-lärandet är värd besväret då jag får den belöning  

förväntar mig av chefen efter jag har utför e-lärandet 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

13. Jag upplever att min chefs sätt att ge mig instruktioner om hur e-lärandet skulle gå till 

påverkade min motivation positivt till hur jag utförde e-lärandet  

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

14. Jag upplever att den tid min chef avsatt till att utföra e-lärandet påverkar min motivation 

till e-lärandet positivt  

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

15. Jag upplever vanligtvis att kompentensutveckling med hjälp av e-lärande gör mig bättre 

på mitt arbete. 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 

 
  



 

 

 

16. Jag upplever vanligtvis att min arbetsprestation inte påverkas av genomförd 

kompetensutveckling med hjälp av e-lärande 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

17. Jag upplever att min chef möjliggör att jag är delaktig i utformningen av min egen 

kompetensutveckling  

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

18. Min egen delaktighet i valet av kompetensutveckling återspeglas i min egen motivation 

till kompetensutvecklingen via e-lärande 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

19. Jag upplever att min chef påverkar min uppfattning om hur e-lärandet kommer förbättra 

min arbetsprestation 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
  

20. Jag upplever att min chef förmedlar tydligt varför jag genomgår en 

kompetensutveckling med hjälp av e-lärandet.Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 



 

 

 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 

 
 

21. Jag utför kompetensutveckling med hjälp av e-lärande för att jag blir tillsagd 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

22. Jag upplever att min chef ger mig lite eget handlingsutrymme i mitt arbete  

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

23. Jag upplever att min chef lovar mig belöning om jag utför e-lärandet på ett 

framgångsrikt sätt  

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

24. Jag upplever att min chef är auktoritär och styrande. 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

25. Jag upplever att min chef fokuserar för mycket på mina misstag i mitt arbete 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 



 

 

 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

26. Jag upplever att min chef enbart belönar mina framsteg som är gjorda på min chefs 

villkor. 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

27. Jag upplever att min chef bestraffar mig och mina medarbetares misstag 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls  
 

28. Jag upplever att min chef stöttar mig i min egen utveckling   

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

29. Jag upplever att min chef s er mig i min egen utveckling 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls  
 

30. Jag upplever att min chef ger mig stort handlingsutrymme i mitt arbete 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 



 

 

 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

31. Jag upplever att min chef har stort förtroende för hur jag utför mina arbetsuppgifter  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 

 
  

32. Jag upplever att min chef ser mina misstag som ett tillfälle att lära och utvecklas 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
  

33. Jag utför kompetensutveckling med e-lärande främst för att jag tror att min chef och 

mina medarbetare tycker jag ska göra det  

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

34. Jag tycker det är roligt och stimulerande att använda e-lärande vid kompetensutveckling 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

35. Det händer att jag tar egna initiativ till e-lärande kompetensutveckling för min egen 

skull 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 



 

 

 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

36. Jag tycker det är viktigt att delta i e-lärandet för min egen kompetensutvecklings skull 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

37. Jag utför e-lärandet för att jag tror att det kommer löna sig i form av högre lön/högre 

bonus 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
  

38. Jag upplever att jag får en bra respons från min chef när jag utfört e-lärandet 

Instämmer helt  

Instämmer 

Instämmer ungefär 

Varken instämmer eller inte 

Instämmer inte helt  

Instämmer inte 

Instämmer inte alls 
 

 


