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Förord 
 
Att arbeta med denna uppsats har varit givande och lärorikt, där framförallt de intervjuer som 
vi genomförde gav oss en bred och nyttig erfarenhet. Vi vill härmed ha riktat ett speciellt tack 
till de respondenter som bidragit, tagit sig tid och ställt upp i vår undersökning. Denna hjälp 
var avgörande för att denna studie skulle kunna genomföras. 
 
Ett stort tack till riktas även till vår handledare Michel Thomsen och Ewa Zimmerman som 
ihärdigt och målmedvetet kommit med synpunkter och förslag som bidragit till att uppsatsen 
har kunnat slutföras. Vi vill även tacka våra opponenter som gav oss goda råd.  
 
Halmstad 2008-06-17 
Peter Jenderhag 
Git Carlsson 



Sammanfattning 
 
Dagens utveckling inom distansutbildning har lett till att det blir allt viktigare att välja en 
lärplattform som är anpassat till företagets eller organisationens verksamhet. Nya effektiva 
utbildningsmetoder som komplement till den traditionella utbildningen möjliggörs av den nya 
tekniken där e-learning har en framträdande roll. E-learning gör att lärandet inte längre är 
beroende av ett fysiskt klassrum och en specifik tidpunkt utan utbildningen blir mer flexibel, 
interaktiv samt fokuserar mer på själva på lärandet. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga hur ett LMS bör vara utformat vad det gäller 
design, funktion och användbarhetsfaktorer för att underlätta val av lärplattform (LMS). 
Studien har visat att det designmässigt är lämpligt att följa vedertagna författares riktlinjer – 
oavsett om det gäller LMS eller design av en funktion i ett LMS. När det handlar om 
användbarhetsfaktorer har studien visat att vissa val av funktioner kan vara avgörande. 
 
De slutsatser som framkommit i vår studie är att en organisation eller ett företag bör välja ett 
LMS som är utbyggbart. Efterhand som företaget eller organisationen utvecklas inom sitt 
LMS, efterfrågas fler funktioner och möjligheter.  Det har visat sig att LMS som följer en 
internationell standard, SCORM – vilket möjliggör återanvändning av material samt 
överföring mellan olika LMS, är att föredra.  
 
Vidare visade studien att framtidens LMS måste anpassas till kommande behov både vad det 
gäller möjligheter för den enskilde användaren att göra personliga inställningar samt att kunna 
kommunicera via exempelvis chat, forum, e-post, webbkamera eller liknande. Vidare måste 
fokus ligga på att främja lärandet, att välja ett LMS med potential att växa och personalisera 
tror vi främjar lärandet i positiv riktning. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Lärande är ett begrepp som funnits under lång tid. I boken Pedagogiska grunder från 2001 
poängteras att själva lärandet allt mer hamnat i fokus under de senaste 15-20 åren, bland annat 
som ett resultat av ett ökat intresse för hur människor utvecklar kunskap, färdighet, kompetens 
och föreställningar genom att lära sig saker (Lindholm, 2000). Själva lärandet har många 
aspekter och kan både vara avsiktligt eller oavsiktligt, informellt eller formaliserat i en 
utbildning. Lärandet kan syfta till och resultera i olika slag av kunskaper, färdigheter, insikter 
och handlande - allt från ökade insikter av reflekterande, omprövande och nytänkande natur 
till rutiner och automatiserat handlande. Avsiktligt lärande riktas mot ett mål för lärandet. I 
formaliserade utbildningssituationer finns vanligtvis målbeskrivningar med förmodad 
relevans för utbildningens syfte. Mål och syften kan dock tolkas olika av olika aktörer. Detta 
kan tyckas tala för att målformuleringar bör vara så precisa som möjligt. Alltför precisa 
målformuleringar kan dock försvåra ett lärande samt skapa ogynnsamma utrymmen för den 
egna elevens handlande (Lindholm, 2000).  
 
Sedan datorernas och Internets intåg i nästan varje familjs hem har lärandet tagit en ny 
utveckling. Det är numera möjligt att studera vilket ämne som helst, i vilket land som helst via 
datorn i hemmet på distans. I Computer Sweden skriver Wallström (2002) om hur 
generaldirektören Mats Ericsson tar upp brister med utbildning som enbart baserar sig på 
traditionell salsföreläsning, vilket idag inte kan tillgodose det ökande utbildningsbehovet.  
Enligt Mats Ericsson, i samma artikel, har Sverige halkat efter när det gäller antalet 
studerande på distanskurser på universiteten, trots ett försprång på IT-området. Orsaken är 
enligt honom tröghet och brist på nytänkande. En grogrund har enligt Mats Ericsson skapats 
vilket har lett till förändring och nytänkande där salsföreläsningarna allt mer ersätts av 
flexibel och interaktiv undervisning (Wallström, 2002).  
 
Nya effektiva utbildningsmetoder som komplement till den traditionella utbildningen 
möjliggörs av den nya tekniken där e-learning har en framträdande roll. E-learning gör att 
lärandet inte längre är beroende av ett klassrum och en specifik tidpunkt. Forskning pekar på 
tendenser som gör gällande att distansstudier blir allt vanligare. Enligt Statistiska 
Centralbyrån (2004) genomfördes år 2004, 445 kurser på distans vilket är en ökning med 9 % 
från föregående år. Beteendekunskap och humaniora var de kurser som var populärast, dessa 
valdes av 19 %, följt av språk 18 % och därefter 12 % som valde basämne (ibid.).  
 
Ett sätt att tillhandahålla, underhålla och förverkliga distansundervisning är via ett LMS. Ett 
LMS är enligt Rosenberg (2001) ett system som använder sig av Internetteknologi för att 
klara av interaktionen mellan användaren och resurser för lärandet. Ett LMS är enligt 
Rosenberg (2001) en förutsättning för skapandet av en utbildningsmiljö där den anställde kan 
planera, få tillgång, genomföra, och självständigt utföra e-learning på egen hand. Det finns 
idag ett stort antal olika LMS på marknaden vilka är designade på olika sätt och med olika 
möjligheter. 
 
Försvarsmakten står idag inför valet att implementera en ny lärplattform (LMS) som skall 
kunna möta framtidens krav på ett flexibelt och interaktivt lärande. Försvarsmaktens enhet för 
utveckling av distansutbildning och avancerat distribuerat lärande (FMADLE) är den enhet 
som fått i uppdrag att välja ut och implementera försvarsmaktens nya LMS.  
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Vi har genom att diskutera LMS med berörda inom verksamheten för FMADLE fått fram 
problemområden inom enheten som irriterar och berör. De problem vi har lokaliserat 
härstammar alla från att Försvarsmakten innehar flera olika LMS. De LMS som 
Försvarsmakten tillsammans innehar är First Class 4.6, Fronter, Lotus LearningSpace 5, och 
Workplace Collaboration 5.0. Efter förhandlingar har FMADLE-enheten tvingats välja ett 
gemensamt LMS för hela Försvarsmakten. Däri ligger det problemområde, nämligen att välja 
ett bra LMS för hela verksamheten, som vi har baserat denna uppsats på. 
 

1.2 Problemområde 
Efter förstudie och ett grundligt sökförfarande i olika sökmotorer och databaser för 
akademiskt publicerat material har vi funnit en mängd material som behandlar LMS, e-
learning och användbarhet. En del av den information vi hittat som relaterar till e-learning och 
användbarhet gäller generellt och inte med tyngdpunkt mot just LMS och lärplattformar. 
 
Bland det publicerade material vi funnit finns intressanta författare med tyngd inom 
ämnesområdet så som Olsson (2000), Rosenberg (2001) och Byttner (2000) – givetvis 
förutom Schneiderman och Nielsen inom området design och designriktlinjer. Vi har under 
vår läsning av materialet funnit en kunskapslucka. Författare så som Schneiderman, 
Rosenberg etc. tar alla upp definitioner över vad som är användbarhet och hur det skall 
kännetecknas. Rosenberg fokuserar visserligen på LMS men ingen av författarna har fokus på 
användbarhetsfaktorer specifikt fokuserat mot LMS och lärande. Vad skiljer då ett LMS från 
en webbsida eller andra system? Enligt Rosenberg (2001) finns det skillnader eftersom ett 
LMS måste ta i beaktande lärandet – inte nog med att det skall vara användarvänligt utformat 
och funktionellt – det skall också vara utformat så att lärandet stöds. Han menar också att 
tekniken är i fokus och inte utformningen av kontexten vilket har lett till att datorbaserade 
utbildningsapplikationer ofta inte anses vara bra (ibid). I en artikel av Olsson (2000) påstås att 
e- utbildningsföretag måste se till hur individen tar till sig kunskap och anpassa tekniken 
därefter.  
 
Företag och organisationer väljer olika typer av LMS utifrån olika skäl. Det kan röra sig om 
ekonomiska skäl, funktionella krav eller per rekommendation från annat företag eller 
organisation. Vad påverkar oss då i valet av LMS? Hur skall vi veta vilket LMS som är 
användbart – oavsett vilka yttre faktorer som styr oss i valet? Vi vill ju försäkra oss om att det 
LMS vi väljer är väldesignat, funktionellt och användbart – men kanske viktigast av allt är att 
det främjar lärandet (Hotrum, 2006). 
 
Distanslärare upplever, enligt Nilsson (2005) att de lär känna sina studenter bättre än vad 
campuslärare gör. Detta tros bero på att kommunikationsmönstret är en-till-många i 
föreläsningssalen medan det förekommer mer en-till-en kommunikation i den nätbaserade 
undervisningen, t ex genom den återkommande återkopplingen. Distanslärare upplever det 
också som att studenterna interagerar mer med läraren i nätbaserad undervisning. Vilket LMS, 
eller lärplattform som används har, enligt Nilsson (2005), visat sig ha betydelse avseende 
interaktionen. Vissa LMS verkar främja kommunikation mer än andra. I en artikel av Byttner 
(2000) riktas kritik mot den dåliga pedagogiska kvalitén i dagens e- learning- lösningar. Det 
verkar alltså inte enkelt att skapa datorbaserade utbildningssystem som uppfyller sitt syfte, att 
skapa bestående kunskaper. 
 
Flera system för e-learning tar inte den hänsyn till människans förutsättningar att lära som 
skulle önskas, vilket tas upp i en artikel av Olsson (2000). Olsson (2000) menar att tekniken 
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måste anpassas efter hur studenten tar till sig kunskap. Även Rosenberg (2001) riktar kritik 
mot att undervisningen inte anpassas till den nya tekniken. Klassrumsundervisningen flyttas 
ofta till webben utan hänsyn till att undervisningen måste anpassas till det nya mediet 
(Rosenberg, 2001). Webben är inte främst ett sätt att effektivt distribuera och administrera. 
Undervisningen måste anpassas till det nya mediet. 
 
Idag finns ett stort antal LMS att välja på marknaden men det är ändå svårt för ett företag eller 
organisation att välja. Vad är det som företaget eller organisationen egentligen är ute efter och 
vilka grundläggande användbarhetsfaktorer bör ett företag eller en organisation ta i beaktande 
vid val av LMS? Vid val av LMS uppstår problem, kanske vet företaget/organisationen inte 
riktigt vad som är rätt för dem eller så finns för många liknande produkter att välja mellan. 
För att avhjälpa dessa problem vill vi ta fram några riktlinjer som kan ligga till grund för ett 
val av lärplattform som kan komma att hjälpa företaget/organisationen med sin 
utbildningssituation långsiktigt. Vi menar således att det behövs dokumentation över 
användbarhetsfaktorer, designriktlinjer och funktioner gällande LMS som kan ligga till grund 
då ett företag eller en organisation skall välja lärplattform. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur ett LMS bör vara utformat vad det gäller design, 
funktion, användbarhetsfaktorer och vad man bör tänka på vid valet av ett LMS  
 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi avgränsar oss till att undersöka grundläggande faktorer som kännetecknar ett, för företag 
och organisationer, användbart LMS – med fokus på användbarhetsfaktorer, design och 
funktioner. Dessa faktorer är inte bundna till ett specifikt LMS utan skall gälla generellt. De 
faktorer vi valt att undersöka ligger inom ramen för utformning, funktioner och faktorer som 
säkerställer användbarhet i ett LMS. Vi har även valt att bortse från tekniska aspekter och 
ekonomi, vilka vi benämner yttre faktorer. 
 

1.5 Centrala begrepp 
  
DSU Datorstödd utbildning - CD-rom och/eller utbildningsprogram 
 
Användbarhetsfaktorer ”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan 

använda en produkt för att uppnå specifika mål, med 
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 
användningssammanhang” (ISO 9241-11, 1998). 

 
ADL Avancerat Distribuerat Lärande – möjliggör och stödjer planering, 

genomförande och utvärdering av en mängd utbildningsbehov. 
Med hjälp av den teknik som används vid ADL kan 
kompetensutveckling ske var som helst och när som helst. 
Exempel på ADL är datorstödd utbildning (DSU), 
distansutbildning, användande av video- och datorkonferenssystem 
samt multimedia i lärande (Lindholm, 2006). 
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E-learning E-learning är användandet av Internetteknik för att distribuera 

olika lösningar som stöder lärande och kunskapsprocessen 
(Rosenberg, 2001). 

 
LMS Learning Management System, syftar till en serie funktioner i ett 

system designade för att leverera, hålla reda på, rapportera om och 
administrera data eller information, studenters framsteg samt 
studenters interaktion (Rosenberg, 2001). 

 
LCMS Används för att producera och administrera innehåll och erbjuda 

individanpassat lärande (Skoglöf, 2001).  
 
SCORM Shareable Content Object Reference Model är en standard för 

framtagning av digitala läromedel. Standardreferensmodell som 
möjliggör överföring av kursmaterial oberoende av typ av LMS 
(Skoglöf, 2001). 

 

1.6 Disposition 
I kapitel 1 inleder vi med en bakgrund till vårt ämnesområde vilket följs av en beskrivning av 
själva problemområdet. Detta har i sin tur lett till vår problemformulering och 
problemställning. Därefter presenteras vårt syfte, våra avgränsningar samt för rapporten 
centrala begrepp som vi anser är av vikt för våra läsare.  
 
I kapitel 2 - teoretiska referensramen börjar att förklarar begreppet distansutbildning, e-
learning och avslutar med en förklaring av vad ett LMS är och vilka delar som ingår. Vi går 
sedermera vidare med och förklarar vad SCORM innebär, vilka designprinciper som är 
gällande samt design och användbarhet generellt. Den teoretiska referensramen syftar till att 
utgöra en sammanhängande helhet utifrån vilken vi kan förklara eller förstå den existerande 
informationen om LMS, design, användbarhet och funktion. Genom att ta upp valda rubriker 
ger vi de som läser en helhetsbild och grund till vår undersökning vilket i sin tur bidrar till 
läsbarhet, förståelse och intresse.  
 
I kapitel 3 inleder vi med val av metod och av teoretisk modell som ligger till grund för vår 
utförda studie, kvalitativ fallstudie. Vi går därefter vidare med hur vi genomfört vår förstudie 
och litteraturstudie. Därefter så går vi igenom hur vi har samlat in primärdata och 
sekundärdata. Vi går efter detta igenom datainsamling, urval, situationsfaktorer och 
datahantering. Vi går vidare med att förklara hur vi har gått tillväga för att säkerställa 
undersökningens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med hur vi har valt att behandla 
våra data, val av metod samt procedur.  
 
I kapitel 4 inleder vi med vi en verksamhetsbeskrivning av FM. Vi redovisar sedan det 
resultat som framkommit under intervjuomgång I och intervjuomgång II. I resultatkapitlet 
återger vi även några av de citat som framkommit under undersökningen. Resultatet redovisas 
i rubriker som följer den genomförda undersökningen.  
 
I kapitel 5 börjar vi med att reflektera över vår undersökning. Vi går vidare med att organisera 
och systematisera i rubriker som följer den genomförda undersökningen, vilket även följer 
strukturen för redovisning av resultatet. Vi sammanfattar sedan det som framkom i 
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intervjuomgångarna I och II genom att analysera, tolka och diskutera det resultat som vi fick. 
Vi förhåller oss under detta kapitel till vår problemformulering.   
 
I kapitel 6 börjar vi med att redovisa våra slutsatser. Vi tar därefter upp ett antal frågor som vi 
anser kan vara intressanta för vidare forskning eller studier inom det berörda området. Vi 
avslutar med våra referenser, frågor till intervjuomgång I och intervjuguide för 
intervjuomgång II som bilagor.  
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2 Teoretisk referensram 
2.1.1 Distansutbildning 
Distansutbildning är inget nytt fenomen i Sverige. Redan 1898 startade Hans Svensson 
Hermod Korrespondensinstitutet Hermods i Malmö studier på distans. Det följdes därefter av 
Brevskolan som bildades av Kooperativa Förbundet (KF) 1919 i Stockholm (Larsson, 2004). 
Syftet med att starta utbildning på distans och dessa två utbildningsinstitut var enligt Larsson 
(2004) att öka folkbildningen samt att möjliggöra för Sveriges befolkning att utbilda sig. 
Instituten blev även ett viktigt verktyg för att bekämpa social snedrekrytering och regional 
ojämlikheter. Larsson (2004) framhåller att den snabba tekniska utvecklingen inom ljud och 
bild gav en ordentlig utveckling för distansutbildning som vid denna tidpunkt bedrevs i form 
av enstaka fysiska träffar och brevväxling 
 
Det diskuteras ofta om distansundervisningens fördelar och nackdelar och i samband med 
denna debatt tar Larsson (2004) upp och belyser skillnader mellan lärarens syn på kunskap 
och lärande, detta är även idag en aktuell och omdiskuterad fråga. Diskussionerna handlar ofta 
om vad som skall läras ut och vad som är målsättningen med undervisningen. En fråga som 
ofta diskuteras och debatteras är vad en student skall lära sig, är det att analysera och få nya 
perspektiv eller är syftet att läraren skall överföra kurslitteraturens och sin kunskap till 
studenterna? De fördelar som Larsson (2004) framhåller med distansutbildning är den frihet 
som tekniken skapar, det vill säga att distansstudenten kan studera oberoende av tid och rum. 
Detta upplevs som positivt. Distansutbildning ger även möjligheten att kombinera arbete med 
studier vilket ses som en klar fördel. Många kvinnor upplever enligt Wännman-Toresson 
(2002) även distansstudier som skonsamt mot familjelivet.  
 
De flesta distanslärare är dock tveksamma till att de kan förmedla samma typ av kunskap på 
nätet som i närundervisning (Larsson, 2004). Det upplevs också lättare i en klassrumsituation 
att få igång en debatt och kunna påverka studenterna att ändra attityder. Vanliga problem som 
lyfts fram vid distansutbildning är svårigheten att skapa en gruppdynamik, gruppsamtal på 
Internet, mediet upplevs som klumpigt och okänsligt och missförstånd tycks lätt uppstå 
mellan lärare och student. Det är svårt att skriva instruktioner på nätet eftersom dessa lätt 
missförstås vilket genererar lågt gensvar från studenter. Det är även svårare att få studenterna 
nyfikna på det som skall läsas vad det gäller distans (Larsson, 2004). 
 

2.1.2 E-learning  
Enligt Rosenberg (2001) är det många som har försökt sig på att förklara själva begreppet e-
learning, men få av dem passar in i den allt mer digitala världen. E-learning är en form av 
distanslärande men distanslärande behöver i sin tur inte vara e-learning.  Själva begreppet e-
learning refererar till själva användandet av Internetteknologi som i sin tur levererar en bred 
bas av lösningar vilket möjliggör kunskap och utförande.  
 
E-learning är enligt Rosenberg (2001) byggd på tre väsentliga grunder. Ett paradigmskifte har 
skett i själva lärandet, e-learning går längre än själva tränandet och inkluderar leverans av 
information samt verktyg för att förbättra utförandet. Rosenberg understryker vikten av att 
inte tala om e-learning som ett alternativt lärande, detta för att inte skapa en negativ bild och 
ett nedvärderande av distansutbildning i sig. E-learning skall i framtiden fokusera på ett så 
brett lärande som möjligt – situationer för lärande skall sträcka sig betydligt längre än det 
traditionella lärandet. E-learning är nätverksbaserad vilket möjliggör omedelbara 
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uppdateringar, lagring och hämtning, distribution samt delning av information och 
instruktioner. Dessutom är e-learning levererad till en användare via en dator som är 
konfigurerad med den senaste standarden för användande av Internetteknologi, vilket innebär 
användandet av protokollet TCP/IP samt en webbläsare som tillsammans blir grunden för en 
generell plattform. Rosenberg (2001) ser dock en fara med att tekniken står i fokus och inte 
utformningen av sammanhanget, detta har lett till att datorbaserade utbildningsprogramvaror 
ofta inte anses vara tillräckligt bra för att användas i utbildningssyfte. 
Klassrumsundervisningen flyttas ofta till webben utan hänsyn till att undervisningen måste 
anpassas till det nya mediet, webbaserad utbildning är inte främst ett sätt att effektivt 
distribuera och administrera utan undervisningen måste anpassas till det nya mediet. 
 
Christie (2006) påstår att IKT-revolutionen (IKT – Informations- och kommunikationsteknik) 
har medfört stora möjligheter men också utmaningar för undervisning på olika nivåer. E-
learning har gjort upp räkningen med tid och rum inom undervisning och lärande. E-learning 
förknippas framförallt med nätundervisning, på distans, oberoende av tid och rum – men kan 
egentligen lika gärna handla om en lärare som gör en presentation i ett bildvisningsprogram 
eller använder andra typer av digitala medier för att förmedla sitt budskap.  
 
Synen på pedagogiken inom e-learning skiftar beroende på perspektiv. En kursleverantör 
inom ett privatägt företag har en annan syn än den som ger nätkurser på universitetet. 
Målgruppen ger också den ett annat perspektiv, som skiljer sig från den pedagogiska synen 
hos kursernas tekniska administratörer. Många har enligt Christie (2006) gått enklaste möjliga 
väg och helt enkelt konverterat sina kurser utan bearbetning. De pedagogiska möjligheter som 
finns har inte utnyttjats. Potentialen inom e-learning återstår att bevisa. Christie menar att vi 
måste ställa oss följande frågor kring e-learning: Vilka är de som skall lära? Hur kan de lära 
sig på bästa sätt? Hur skall vi få veta att de lärt sig? Hur kan vi förbättra deras lärande? 
 
Christie (2006) påstår också att det är en ny generation framme vid lärandet – de som är vana 
vid helt andra metoder för inlärning. De är multitasking, dvs. de klarar av att köra flera 
program samtidigt. En annan förändring är att de inte slår upp saker i ordböcker eller 
uppslagsverk – de söker fram svaren istället. Detta är den utmaning som e-learning står inför. 
Christie föreslår bland annat ett ökat användande av datorspel för inlärning och pekar 
samtidigt ut den mobila tekniken som framtiden inom e-learning. Han säger också att det är 
upp till oss att utnyttja de nya verktygen som IKT-revolutionen tillhandahållit på ett 
pedagogiskt riktigt sätt. 
 

2.2 LMS – Learning Management System 
 
LMS står för Learning Management System och har funnits på marknaden sedan slutet av 80-
talet. En bra svensk översättning är ”lärplattform” alternativt ”webplattform” (Hall, 2006). Ett 
LMS är ett avancerat system där det både går att skapa utbildningsmaterial och administrera 
kurser, registrera elever och lärare, göra utvärderingar och uppföljningar, importera och 
exportera kursmaterial (Rosenberg, 2001). Bilden nedan (figur 2.1) är en enkel beskrivning av 
ett LMS: 
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Figur 2.1: Beskrivning av ett LMS 

 
 
Ett LMS kan tillhandahålla bland annat kurser, kursplan, målbeskrivning, kursmoment, 
litteratur, litteraturhänvisningar, länkar, kunskapstest m.fl. Ett LMS kan även innehålla 
persondata om lärare, elever, administratörer samt tillhandahåller oftast någon form av 
kommunikationsverktyg så som e-post eller forum. En illustration över hur LMS och innehåll 
samverkar ser ni i figur 2.2: 
 

 
Figur 2.2: Bild över LMS-funktioner 

 
Ett LMS använder sig av Internetteknologi för att klara av interaktionen med användaren och 
resurser för lärandet Rosenberg (2001). Ett välfungerande LMS är en grundförutsättning för 
skapandet av en utbildningsmiljö där individen kan planera, få tillgång, genomföra, och 
självständigt utföra e-learning på egen hand. Under slutet av 90-talet expanderade marknaden 
kraftigt och LMS har stått i fokus för många företags investeringar i e-Learning. Dagens LMS 
är betydligt mer än att hålla reda på och följa upp e-Learning – de kan sägas vara kunskapens 
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affärssystem. Systemens fokus blir allt mer inriktat mot att kunna hantera kompetensprofiler 
(competency management) och att kunna koppla mot prestationer och affärsmål, Performance 
Management (Hall, 2006). Utvecklingen i funktionalitet har gått vidare systemen hanterar 
idag administration av all typ av utbildning, även klassrumsutbildning, schemaläggning men 
även planering, anskaffning av lärare, lokaler och andra resurser. De flesta verktygen har nu 
också inbyggda funktioner för tester/prov, collaboration (diskussionsgrupper, e-post-
funktioner, applikationsdelning, ”white-boards” m.m.) och för att författa innehåll (enklare 
mallar). Dagens LMS har även välutvecklade analys och rapporteringsverktyg som möjliggör 
omfattande analysmöjligheter vilket gör det lätt att följa upp t ex ekonomiska aspekter, 
elevuppföljning (frånvaro/närvaro) och resultat. De flesta systemen har även inbyggda 
kopplingar till företagens affärssystem (ERP) och HR-funktioner för att fungera i företagets 
infrastruktur (Hall, 2006).  
 

SCORM – en standard för LMS 
SCORM betyder Shareable Content Object Model och är en referensmodell framtagen av 
Advanced Distributed Learning Initiative (ADLI) för att testa hållbarheten i de specifikationer 
som tagits fram i branschen. Det är en referensmodell baserad på tillgängliga standarder och 
SCORM ser ut att bli en de-facto standard. Det övergripande målet har enligt Skoglöf (2001) 
varit att sänka kostnaderna för att ta fram effektivt kursmaterial för distribution över Internet. 
ADLI uppskattar att kostnaderna kan sänkas med 50-80 % genom att skapa innehåll som är: 

• Hållbart – dvs. som inte behöver uppdateras på grund av nya versioner av mjukvara. 
• Interoperabelt – dvs. som kan fungera över en stor bredd av hårdvara, operativsystem, 

webbläsare, LMS, LCMS och författarprogram. 
• Tillgängligt – dvs. som kan indexeras, återsökas och därmed lätt hittas. 
• Återanvändbart – dvs. som kan återanvändas och uppdateras av många olika 

författarverktyg och LCMS. 
Syftet med SCORM är att möjliggöra att innehåll kan flyttas mellan olika LMS och att 
innehållet kan kommunicera med ett LMS på ett enhetligt sätt.  
 
Enligt Skoglöf (2001) är den omedelbara konsekvensen av att använda standards och en 
specifikation som SCORM att stora mängder innehåll nu kan köras och följas upp på 
företagets egna LMS. Förutsättningen är förstås att de administrativa systemen, LMS, är 
anpassade till SCORM. Innehållet måste också vara författat med ett verktyg som kan skapa 
SCORM-kompatibelt innehåll. Till att börja med måste alltså infrastrukturen vara anpassad 
till SCORM. I nästa steg ställs krav på innehållet, dels finns det ett antal grundläggande krav 
för att innehållet skall vara kompatibelt, dels finns det ett antal riktlinjer som måste tas fram. 
Det gäller t ex. hur kursstrukturer skall byggas upp, storleken på lärmodulerna, hur modulerna 
skall beskrivas i metadata och vilka resultat som skall följas upp. Konsekvenserna av att 
använda specifikationer som SCORM blir, enligt Skoglöf (2001), därför i första steget att 
organisationen behöver se över sin strategi för kompetensförsörjning och att sedan skapa 
processer och riktlinjer för både kompetenshantering och produktion och användande av e-
Learning.  
 

Rosenbergs elva kärnfunktioner 
Ett LMS bör innehålla ett antal funktioner och interaktioner som kan användas och 
koordineras med hjälp av ett LMS. Rosenberg (2001) tar upp elva kärnfunktioner som bör 
finnas med i ett LMS: 
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1. En vanlig kurskatalog som ligger online. Användare skall kunna söka efter kurser och 
dess innehåll.  Vidare kan information om hur kursen genomförs, klassrum eller 
online, kursinnehåll, målgrupp, förkunskap, avgifter och plats för utbildning. Fördelen 
enligt Rosenberg (2001) med en global onlinekatalog är lätt att administrera, 
redundans undviks och lättövervakad. 

 
2. Ett vanligt system för online registrering. Användaren kan gå in och avanmäla sig, 

ändra registreringsuppgifter, tidpunkt, plats samt få sammanställning över tidigare 
studier.  

 
3. Kompetensutvärderingsverktyg, Systemet kan innehålla diagnostikverktyg, 

diagnostiska prov som tillåter användarna att göra förtester för att kunna testa av sina 
nuvarande kunskaper. Vidare kan det finnas utarbetade kompetensmodeller som 
användaren testar av sina kunskaper gentemot, samt tillåter lärare att övervaka för att 
hjälpa användaren att förstå vilka nyckelkunskaper som saknas. Läraren hjälper 
därefter användaren att lägga upp en studieplan och följer därefter användaren för att 
nå målet dvs. genomföra studierna.  

 
4. Systemet kan få tillgång till e-learning program och hjälpa användaren att installera 

och konfigurera rätt programvara till rätt kurs. Detta underlättar för användaren som 
inte behöver hålla reda på vilken programvara som behövs utan fokus kan istället 
läggas på själva utbildningen. 

 
5. Systemet kan ge tillgång till utvärderingsverktyg som hjälper användaren i sin 

utbildning genom att känna av användarens ökade inlärningsförmåga och inhämtande 
av kunskap. Systemet kan därefter ge återkoppling till användaren samt även ändra 
den förbestämda utbildningsplanen. 

 
6. Systemet tillhandahåller utbildningsmaterial. Istället för att användaren skriver ut 

kursinformation och kursmaterial vid varje kursstart ser systemet till att en användare 
kan hämta detta material digitalt på angiven plats. Materialet hålls på så vis uppdaterat 
och lättåtkomligt för såväl nya som gamla användare.  

 
7. Integrerade knowledge management (KM) resurser. Systemet kan hjälpa användare 

med speciella behov vad det gäller KM. Systemet kan även delge såväl information 
som instruktioner till användaren. Möjliggör även för användaren att beställa litteratur 
via systemet och få det hemskickat direkt till hemmet. 

 
8. Systemet kan agera som en informationstavla som kartlägger unik kompetens inom 

företaget och sammanställer den för en chef eller ett företag. System ger information 
om var den unika kunskapen finns och hjälper därmed cheferna i företaget att utarbeta 
samt utveckla mer träning och utvecklingsmöjligheter för den unika användaren och 
dess kompetens. Cheferna kan säkerställa att den unika kompetensen tillvaratas och 
positioneras på ett så effektiv sätt som möjligt att det gagnar företaget. Feedback som 
systemet ger kan även användas för att hjälpa övriga anställda i företaget. 

 
9. Genom specialanpassade rapporter har användaren möjligheten att ställa frågor till 

systemet. I och med att rapporterna är standardiserade och webbaserade samt 
närbesläktade med e-learning, underlättas inhämtningen av information i systemet, 
vilket är viktigt för företaget.  
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10. I systemet finns det möjligheter att bygga, bibehålla och handha medlemsinformation, 

studieprogram, diskussion, länkar till rådgivare och chatfunktioner vilket är av vikt för 
ett väl fungerande system. 

 
11. Learning Management Systemet måste vara väl integrerat med andra system som 

företaget använder sig av i sin verksamhet. Det gäller stora system som Enterprise 
Resourses Planning (ERP), SAP och Oracle men även mindre system. Systemet måste 
även vara kompatibelt utifrån företagets E-post, boknings och andra 
produktivitetssystem som företaget använder.  

 

2.3 Design 
Det är oftast svårt att förklara begreppet design eftersom det används för att beskriva flera 
olika saker (Gulliksen & Göransson, 2002). Själva begreppet har enligt Jones (1981) sitt 
ursprung från konsten och kan definieras på följande sätt: 
 

”en skapande aktivitet som involvera framtagandet av något nytt och 
användbart som inte har existerat tidigare”  

 
Mullet och Sano (1995) anser att bra design alltid skall försöka lösa något verkligt problem på 
ett passande och bra sätt. Det är dock inte alla som kan skapa god design, inte ens om 
designern behärskar alla tillgängliga tekniker som beskrivs i litteraturen (Molich, 2002).  
Molich (2002) menar att det är viktigt att vara öppen och ödmjuk och kunna ifrågasätta sina 
egna uppfattningar, detta för att kunna skapa lättanvänd design. God design skapas även 
genom grundlighet, nyfikenhet och fantasi men inte minst förmåga att kunna lyssna på 
användaren (Molich, 2002).  
 
Mijksenaar (1997) anser att design består av tre komponenter, varaktighet, användbarhet och 
estetik. Dessa komponenter kan blandas för att passa in i den aktuella tillämpningen 
(Mijksenaar, 1997). Det skall dock poängteras att bakom en välfungerande och estetiskt 
tilltalande design döljer sig alltid en skicklig hantverkare (Gulliksen & Göransson, 2002). Ser 
vi till design inom systemutveckling anser Gulliksen och Göransson (2002) att den bör ses 
som en dynamisk process men även som ett kreativt arbete och en vetenskap. Carroll och 
Rosson (1995) föreslår fyra aspekter som de lyfter fram vilket karakteriserar design, design är 
en pågående process inte ett statiskt tillstånd. Vidare anser de att designprocessen inte är 
hiarikisk, ”bottom up” eller ”top down” fokuserad.  
 
Den estetiska designprocessen är ett område som fortfarande inte är helt utforskat enligt 
Gulliksen och Göransson (2002). Användare som i det dagliga arbetet använder sig av 
datorstöd anser att det stödet skall var mer estetiskt tilltalande, denna aspekt efterfrågas allt 
mer och ses som allt viktigare i de flesta situationer. Estetisk tilltalande är dock ett debatterat 
ämne och inte fullt utrett. Det är en subjektiv uppfattning av ett systems utseende gällande 
färger, form, layout, typografi, etc. Larsson (2004) anser att ett systems layout och 
användbarhet skall var enkel och tydlig vilket även uppfattas som positivt av användarna.  Ett 
avancerat och krävande system behöver alltså inte vara bättre ur en användares perspektiv. 
Gulliksen och Göransson (2002) är dock fullt medvetna om hur människor tendera att uppleva 
dessa olika ingångsvärden som gäller vid ett system utseende. Det estetiska arbetet betraktas 
idag som ett rent hantverk vilket innebär att ett resultat uppstår utan att hantverkaren kan på 
ett helt klart sätt kan belysa hur själva processen har gått till. För att kunna utveckla 
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designriktlinjer inom området förespråkas att designern får arbeta med designuppgifter och 
inte med övriga arbetsuppgifter. Designers som är involverade i skapandet har ofta svårt att 
beskriva den skapande processen som ligger till grund för det arbete de utför. Detta innebär 
att det är svårt att hämta in några riktlinjer för hur design skall gå till, designern får istället 
förlita sig på sin egen erfarenhet och kompetens. Det är inte lämpligt att börja med en alltför 
hög detaljnivå i designarbetet utan istället ”brainstorma” fram olika designlösningar. 
Designarbetet borde dock kunna ske på två olika nivåer enligt Gulliksen och Göransson 
(2002), dels genom genomtänkt design vad det gäller de grundläggande elementen så som 
generella återanvändbara element samt genom att den estetiske designern avslutar arbetet med 
att genom sin erfarenhet och kompetens gör en sista handpåläggning för att säkerställa att 
form och proportioner är rätt. 
 
Det finns enligt Mullet och Sano (1995) ett antal olika grundläggande principer och tekniker 
för att uppnå en god design. En god design tydliggör klart rollerna för respektive 
designelement och förtydligar kommunikationen så att betraktaren inte behöver fundera på 
vad designen vill förmedla. Samma författare tar också upp tre av de viktigaste områdena som 
ligger till grund för att uppnå god design nämligen, elegans och enkelhet, skala/kontrast och 
proportioner samt organisation och visuell struktur. När det gäller elegans och enkelhet är det 
centrala budskapet att förmedla något på enklast möjliga sätt och göra det på ett bra sätt. 
Designern skall reducera och reglera en design så mycket som möjligt och ta bort all 
oväsentlig information. Detta innebär att användaren får en snabbare förståelse av gränssnittet 
eftersom det inte finns onödig visuell information som måste sorteras bort av den mänskliga 
hjärnan. För att skapa en så harmonisk design som möjligt anses skala, kontrast och 
proportion spela en avgörande roll för hur slutresultatet kommer att bli. Skala är aldrig 
betydelsefull i en vid mening utan är definierad i relation till betraktaren och beskriver en 
relativ storlek på ett element i förhållande till ett annat element. Kontrast är ett resultat av en 
tydlig skillnad som kan observeras mellan olika element i en komposition. Skillnad kan bestå 
i storlek eller position. Effekten av en tydlig komposition är enligt Mullet och Sano (1995) 
alltid beroende av de enskilda elementen och på relationen mellan de olika elementen. 
Proportionen bestäms genom att balansen och harmonin överrensstämmer i relationen mellan 
olika element. Det handlar om att använda skala, kontrast och proportioner för att skapa en 
tydlig design med urskiljbara kontraster och där alla element harmoniserar med varandra. När 
det handlar om att skapa en tydlig struktur på informationen för att minimera den kognitiva 
belastningen uppnås det genom att gruppera likartad information och att skapa relationer 
mellan grupperna. 
 

2.4 Designriktlinjer 
Det finns ett antal listor med designriktlinjer vilka liknar varandra. Två av de mest vedertagna 
är Nielsens tio tumregler och Shneidermans åtta gyllene regler. Nedan följer en förklaring 
över författarnas olika designriktlinjer. 
 

Nielsens tio tumregler 
Nielsen (2001) anser att de 10 tumregler som han förespråkar ligger till grund för att 
åstadkomma en hög grad av användbarhet. Tumreglerna kan användas av såväl professionella 
användare som nybörjare. Nielsen förespråkar att de 10 tumregler bör följas för att få så hög 
grad av användbarhet som möjligt: 
 

1. Enkla och naturliga dialoger  
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En dialog bör uppfattas som logisk för användaren, vara enkel och så naturlig som möjligt 
samt vara så kortfattad som möjligt.  
 

2. Tala användarens språk  
Vad det gäller själva dialogen bör den utformas så att uttryck är tydliga och det språkliga 
bruket känns igen av användaren. Allt för komplicerat språk, så kallat fikonspråk, bör 
undvikas. 
 

3. Minimera användarens minnesbelastning  
Användaren skall inte behöva minnas information från en del av dialogen till en annan. 
Instruktioner för hur systemet skall användas bör vara synliga eller vara lätta att komma åt.  
 

4. Konsistens  
Systemet bör använda ett språk och struktur på ett konsistent sätt.  
 

5. Feedback  
Användaren bör bli informerad om vad som sker. Det bör finnas indikator om vad systemets 
respons är på användaren gör och dess handlingar. Användare skall aldrig behöva vara osäkra 
på systemets tillstånd.  
 

6. Tydligt markerade utgångar  
Användare skall på ett enkelt och snabbt sätt kunna avsluta delar av systemet, detta gäller 
speciellt då användaren av någon anledning inte vet eller har hamnat fel.   
 

7. Genvägar  
Det bör finnas acceleratorer som kan skynda på handlingarna för experten. Dessa behöver inte 
vara synliga för övriga användare  
 

8. Bra felmeddelanden  
Meddelanden bör vara enkla och tala klarspråk, dvs. på ett enkelt sätt förklara för användaren 
vad som är fel. Meddelanden bör peka på problemet och förklara hur det går att få systemet 
att korrigera problemet. Meddelandena bör inte vara skriva så att användaren inte förstår dess 
innebör. 
 

9. Förebygg fel  
System skall vara utformat så att det kan förebygga fel från första början.  
 

10. Hjälp och dokumentation  
Dokumentationen bör vara kort, precis, lätt att söka efter och relaterad till själva 
kärnuppgiften. Övrig hjälptext bör vara åskådlig. 
 

Shneidermans åtta gyllene regler 
Shneiderman (1998) har tagit fram åtta gyllene designprinciper och regler, dessa kan tillämpas 
på de flesta interaktiva system och är förvärvade genom den egna erfarenheten. 
Designprinciper måste tolkas och utvecklas för varje ny situation som uppstår. De gyllene 
reglerna är följande: 
 
1. Sträva efter konsistens  
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Denna riktlinje är den som oftast designern inte följer. Anledningen kan vara att det finns 
flera olika former av strukturer. Under liknande omständigheter bör det krävas konsistenta 
sekvenser av handlingar. Designern bör efterstäva likartad terminologi vad det gäller menyer, 
hjälpvyer, färg, layout, teckensnitt, dessa bör användas konsekvent genom hela systemet.  
Undantag så som bekräftelser av att ta bort någonting bör begränsas till antalet i den mån det 
är möjligt.  
 
2. Möjliggör genvägar för vana användare  
I och med att användaren använder sig av systemet mer och mer ökar också användarens 
önskan om att få ner antalet interaktioner. Användaren vill även öka takten i interaktionen 
med systemet. Erfarna användare av ett system uppskattar ofta, special knappar, dolda 
kommandon etc. Även en kort svarstid och snabb display efterfrågas av frekventa 
användare.  

 
3. Erbjud informativ återkoppling  
Systemet bör ge någon form av återkoppling vid varje handling som användaren gör. För 
vanliga och mindre handlingar räcker det med en mindre återkoppling men för ovanliga och 
stora handlingar bör responsen vara mer preciserad och omfattande.  
 
4. Designa dialoger som bidrar till närhet 
Sekvenser av handlingar bör organiseras i grupper av en början, en mitt och ett avslut. En 
informativ återkoppling om avslutningen av en grupp av handlingar ger användaren en 
känsla av tillfredställelse och lättnad. Vidare får användaren en signal om att släppa möjliga 
planer och alternativ samt en indikation om att det är dags att förbereda för nästa grupp av 
handlingar.  

 
5. Erbjud avvärjande av fel och enkel felhantering  
Ett system bör vara designat så att användare i stor utsträckning inte kan göra allvarliga fel 
vid användandet av systemet. Som exempel bör menyer användas istället för formulär. Det 
bör inte heller gå att skriva in siffror i fält som är avsedda för bokstäver. Om användaren gör 
fel vid användandet av systemet bör systemet upptäcka det och ge en enkel, konstruktiv och 
specifik förklaring till hur användaren kan återställa systemet. Användare skall till exempel 
inte behöva skriva om ett helt kommando utan bara den del som är inte är rätt. Fel som 
begås av användare bör lämna systemets tillstånd oförändrat, annars skall systemet ge 
instruktioner om hur användaren kan reparera skadan och återställer systemet som det var 
från början. 

 
6. Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar  
Systemet bör vara uppbyggt så att handlingar som görs av användaren bör gå att ångra i så 
stor utsträckning som möjligt. Användaren slipper då oroa sig över att göra fel och att felen 
kan återställas. Användaren uppmuntras på detta sätt att undersöka nya alternativ. Ångrar 
användaren sig kan han/hon göra det genom en enskild handling.  
  
7. Stöd den inre känslan av kontroll  
Är viktigt att göra en användare av ett system till initiativtagare istället för respondent 
Erfarna användare av ett system vill gärna känna att de har kontroll över systemet samt att 
systemet klara av att svarar på deras handlingar. System som saknar förmåga att 
leverera/utföra de handlingar som en användare efterfrågar leder ofta till otillfredsställelse 
och stress. Det skall även vara lätt för en användare att hitta nödvändig information på ett 
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enkelt och snabbt sätt. Överraskande systemhandlingar och långsamma sekvenser av 
datainmatning skall undvikas in i det längsta. 
 
8. Minska belastningen på korttidsminnet  
Människans begränsade förmåga när det gäller förmåga att behandla information i 
korttidsminnet kräver att displayer måste vara enkla och att antalet förflyttningar av fönster 
reduceras. Vidare bör multipla sidor slås samman. Tillräcklig träningstid bör även ges för 
koder och sekvenser av handlingar. Systemet bör vara byggt för online-access till former för 
kommandosyntax, förkortningar, koder och annan information när det efterfrågas. 
 

2.5 Användbarhet 
Användbarhet är utifrån Gulliksen och Göransson (2002) synsätt ett centralt begrepp i den 
användarcentrerade systemutvecklingsprocessen. Det är viktigt att klart och tydligt definiera 
och förstår vad själva begreppet användbarhet innebär för att kunna utveckla och ta fram 
användbara system för användaren. Den internationella standarden ISO 9241-11 definierar 
användbarhet som  

”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda 
en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, 
effektivitet och tillfredställelse, i ett givet användningssammanhang” 
(ISO 9241-11, 1998). 

 
Ett gemensamt fastställande av begreppet användbarhet innebär även att vi kan diskutera 
utifrån en gemensam förståelse, definitionen påtalar även att det är en mätbar storhet 
(Gulliksen & Göransson, 2002). Det är dock viktigt att ha klart för sig att användbarhet är ett 
relativt begrepp och ingen absolut storhet. Även Nielsen (1993) har insett vikten av att inte se 
användbarhet som en enkel och endimensionell egenskap. Användarvänlighet och lättanvänd 
är ofta termer som livligt debatteras och diskuteras vid användbarhet, men detta är bara en del 
av hela begreppet användbarhet (Gulliksen & Göransson, 2002). Nielsen (1993) anser att för 
att kunna använda begreppet användbarhet på ett effektivt sätt så krävs att vi definiera det 
teoretiska begreppet användbarhet och då i termer av mer exakta och mätbara komponenter, 
detta för att kunna på ett systematiskt sätt kunna förbättra och utvärdera. Gulliksen och 
Göransson (2002) tycker att det är av viktigt att vi lär oss mer om användaren, vilka mål de 
har och användningssammanhang, detta för att kunna utveckla enkla och användbara system 
som uppfyller de krav som en användare ställer. 
 
Nielsen (1993) definiera användbarhet utifrån fem faktorer learnability (lätt att lära), 
efficiency (effektiv att lära), memorability (lätt att komma ihåg), errors (få fel), och 
satisfaction (subjektivt tilltalande). Faktorerna används för att kunna påvisa ett systems 
användbarhet i mätbara termer och för att klart och tydliggöra aspekterna av användbarhet. 
Den mest grundläggande faktorn i användbarhet är learnability. Användaren av ett system 
skall på ett snabbt och enkelt sätt lära sig att hantera systemet och kunna lösa de uppgifter 
som systemet är byggt för att lösa (Nielsen, 1993). Nästa faktor Efficiency skall beskriva hur 
mycket en användare kan få ut av ett system utifrån hur användaren har lärt sig att använda 
systemet. För att mäta hur effektivt det är att använda ett system så krävs även att en 
bedömning görs som bedömer den enskilde individens erfarenhet. Detta bör göras utifrån en 
definition av hur erfarenhet skall bedömas hos de olika användarna. Memorability syftar i sin 
tur på hur en användare kommer ihåg hur ett system fungerade efter en tid frånvaro samt hur 
lång tid det tar för en användare som inte använt systemet på en tid minns och hur mycket 
användaren måste lära sig på nytt igen. Faktorn errors skall beskriva alla de handlingar som 
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användaren utför och som inte leder till önskat resultat utifrån en användares perspektiv. 
Systemet skall på ett enkelt sätt möjliggöra felkorrigeringar för användarna då fel har uppstått 
vid användandet av systemet. Nielsen (1993) anser att fel i minsta möjliga utsträckning som 
inte upptäcks av användarna inte får förekomma i systemet eftersom dessa leder till felaktiga 
resultat som kan påverkar användarens arbete negativt. Systemet skall efterstäva en så hög 
användbarhet som möjligt i den mån att användaren skall kunna göra så få fel som möjligt vi 
användandet av ett system (Nielsen, 1993). Den sista faktorn i Nielsens beskrivning av 
användbarhet är satisfaction. Denna faktor beskriver den subjektiva tillfredställelsen av att 
använda ett system. Ett system skall uppfattas som angenämt att använda och som tilltalande 
att arbeta med. En subjektiv tillfredställelse har inte att göra med den enskilde användares 
attityd gentemot datorer i allmänhet även om denna troligtvis kan inverkar på en användares 
inställning gentemot ett specifikt system. Användares attityder vad det gäller datorer i 
allmänhet skall inte ses som en del av användbarhet utan som en del av den sociala 
acceptansen av datorer.  
 
Shneiderman (1998) definierar inte användbarhet utan ser det mer som en beskrivning av fem 
mätbara faktorer, dessa ligger till grund för en central utvärdering av mål för mänskliga 
faktorer. Målen stämmer dock väl överrens med Nielsens (1993) fem faktorer för 
användbarhet. Enligt Shneiderman (1998) är dessa fem mätbara mänskliga faktorer som bör 
ligga till grund för hur ett företag eller en organisation skall styra och gå tillväga i 
utvecklingen av ett nytt system; Time to learn (inlärningstid), Speed of performance (tid att 
utföra), rate of errors by users (frekvens användarfel), retention over time (kvarhållandet i 
minnet) samt subjective satisfaction (självupplevd tillfredställelse).  
 
Shneiderman (1998) definiera begreppet Time to learn som den tid det tar för en normal 
användaren att behöva lära sig de olika kommandon som är viktiga och krävs för att lösa en 
specifik uppgift vid användandet av ett system. Faktorn speed of performance beskriver helt 
enkelt hur lång tid det tar för en användare att utföra en viss specifik uppgift (Shneiderman, 
1998). Rate of errors beskriver hur många och vilken typ av fel användarna gör då en specifik 
uppgift utförs. Även om tiden att rätta till fel också kan vara en del av speed of performance 
så är hantering av fel en så viktig del av ett system att det skall hanteras separat. Begreppet 
retention over time beskrivs som hur bra användaren behåller sin inlärda kunskap om ett 
system efter en viss tids användande. Detta kan vara nära relaterat till inlärningstid och hur 
ofta systemet används påverkar även denna faktor. Shneiderman (1998) ser även faktorn 
subjective satisfaction som ett mätbart mått på hur mycket användarna tycker om att använda 
olika delar av systemet. 
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3 Metod 
 
Det finns olika inriktningar att använda för att bedriva sin empiriska studie, kvantitativ metod 
eller kvalitativ metod. Enligt Trost (2001) är det syftet som avgör vilken metod som en 
forskare väljer. En förenkling av dessa metoder säger att den kvantitativa metoden handlar om 
siffror och statistik medan den kvalitativa metoden handlar om att se relationer, 
handlingsmönster och saker som inte är tydliga. Patel och Davidson (2003) skriver att med 
kvantitativt inriktad forskning menas sådan forskning som innebär mätningar vid 
datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Samma författares 
definition av kvalitativt inriktad forskning är forskning där datainsamlingen fokuserar på 
"mjuka" data i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Forskning som utförs idag 
befinner sig någonstans på en skala mellan de båda inriktningarna. 

3.1 Urval och genomförande 

3.1.1 Val av metod 
Vad som är avgörande i vårt val av inriktning är hur vi har valt att formulera vårt 
undersökningsproblem – vad vi ska undersöka men framförallt hur vi ska undersöka det. Vad 
är det vi vill veta? Vi har valt att genomföra vårt arbete som en kvalitativ fallstudie eftersom 
vi anser att detta är det bästa metoden att få fram de svar som vi eftersöker. Vi har valt 
kvalitativ fallstudie eftersom det enligt Patel och Davidsson (2003) är en undersökning som 
ofta görs på en mindre, avgränsad grupp. Forskaren utgår från ett helhetsperspektiv i en 
fallstudie, och syftet är att få så täckande information som möjligt. Huruvida det är möjligt att 
generalisera utifrån resultaten i en fallstudie beror på hur forskaren har valt sina fall. Vårt fall 
är valt utifrån den avgränsade gruppen på MHS H, men även en avgränsad grupp i form av 
personer som har kunskap och erfarenhet sedan tidigare, före sin anställning på MHS H. 
Således kan vår studie ses som avgränsad i sin gruppering gällande MHS H som organisation 
eller som avgränsad kompetensmässigt – utan att hänsyn till MHS H i sig. Vi har försökt att 
samla in information av olika karaktär för att ge en så fyllig bild som möjligt, precis som Patel 
och Davidsson (2003) beskriver. 
 

3.1.2 Förstudie  
En förstudie skall alltid göras som det första steget i en planering. Förstudien skall beskriva 
vilka problem och frågor som är viktiga att studera vidare. En inventering av de befintliga 
förhållandena genomförs och förstudien skall belysa alla tänkbara förutsättningar som kan 
påverka val av lösningar i ett senare skede. Det huvudsakliga syftet med en förstudie är dock 
att vara underlag för beslut om ett projekt/arbete skall drivas vidare eller inte. Vi började med 
att göra en sökning efter generella riktlinjer vad det gäller designprinciper. Detta gav dock 
inget resultat och vi valde då att försöka finna svar på vår problemställning och studera detta 
område mer ingående.  
 

3.1.3 Litteraturstudie 
Vår litteraturstudie grundar sig på böcker, vetenskapliga artiklar och facktidskrifter samt 
rapporter. Litteratur som vi har använt oss av har vi letat upp på Halmstad högskolas bibliotek 
men även på andra bibliotek som har haft det vi eftersökt. Litteraturen som vi har valt att 
använda oss av behandlar områden såsom riktlinjer för designprinciper, guidelines, 
användbarhet, e-learning, LMS och CLMS. Vid val av litteratur har vi försökt bedöma dess 
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trovärdighet genom att göra sökningar på författarna samt en personlig bedömning om 
huruvida författaren/författarna verkar professionella och kompetenta inom sitt gebit. 
 
De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för vår uppsats har bland annat sökts på 
databasen IEEE och en del av rapporterna har vi hittat genom sökmotorn google och via andra 
universitets hemsidor. Den statistik som vi refererar till och har använt oss av är hämtade från 
statistiska central byrån (SCB). Sökord som använts i sökprocessen är bland annat riktlinjer 
för designprinciper, guidelines, användbarhet vad det gäller LMS, e-learning, LMS och 
Learning Content Management system (LCMS). 
 

3.1.4 Datainsamling 
Datainsamling sker genom insamling av primärdata, sekundärdata och tertiärdata. Primärdata 
samlas in genom intervju, observation eller frågeformulär (Jacobsen, 2002). Sekundärdata 
samlas in genom att studera tidigare gjorda rapporter, artiklar, undersökningar och böcker på 
området. Viktigt vid val av sekundärdata är att vara kritisk och titta på varifrån data kommer 
och vem som har skrivit dessa data (Jacobsen, 2002).  
 
Enligt Dix, Finlay, Abowd och Beale (2004) tillhandahåller intervjuer ett strukturerat och 
direkt sätt att samla in information om användarens erfarenheter gällande interaktioner. 
Intervjuer skall också enligt Dix et al. (2004) planeras i förväg för att var så effektiva som 
möjligt, detta är även något som Denscombe (2006) förespråkar. Intervjun struktureras kring 
några centrala frågor som utvärderaren utgår ifrån. Dix et al. (2004) anser att det finns 
fördelar med intervjuer i form av att utvärderaren väljer nivå efter kontext och kan undersöka 
en fråga djupare vid behov eller intresse då tillfälle ges under själva intervjutillfället. Vi anser 
därför att en semistrukturerad intervju är den bästa metoden för att genomföra vår studie 
vilket även ger oss handlingsfrihet att kunna få mer uttömmande och djupare svar från våra 
respondenter.  
 
I en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren från en färdig frågelista med ämnet som skall 
behandlas och frågor som ska besvaras (Denscombe, 2006). Det gäller för oss som intervjuare 
att följa upp intressanta områden och på samma gång se till att vi håller oss till ämnet och inte 
svävar ut för mycket (Starrin & Renck, 1996). Vi har dock i och med att vi valt en 
semistrukturerad intervju en hög grad av flexibilitet vilket innebär att vi kan om vi vill ändra 
ämne och frågeföljd efter behag. Vi kan på detta sätt få respondenterna att utveckla idéer och 
tankar samt gå djupare in i ämnet och frågorna. Detta är ett av de skäl som vi lyfter fram till 
att vi valt just denna typ av metod.  
 
Undersökningen bygger på intervjuer som genomförs i två steg. Vi har därför valt att 
benämna våra intervjuer för intervjuomgång I och intervjuomgång II för att markera att det är 
olika steg som genomförs och för att det ska bli lättare för en läsare att förstå hur vi har tänkt 
och vilket syfte de olika intervjuomgångarna har. Intervjuomgång I handlar om generella 
frågor som berör området design och användbarhet samt användarmedverkan och då ur ett 
generellt användarperspektiv. Intervjuomgång II är tänkt som en fördjupning både vad det 
gäller befintliga designriktlinjer samt de differenser som framkommit under intervjuomgång I. 
Således får intervjuomgång I gälla som en förintervju där intressanta svar framkommit som vi 
valt att gå vidare med på djupet – tillsammans med en del nya frågor. Intervjuomgång II tar 
upp gällande riktlinjer för vilka faktorer som bör beaktas vid valet av ett LMS. Vi har i detta 
steg utformat frågorna på ett så sätt att vi uppmanar respondenterna att motivera sina svar och 
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där vi även försöker ställa följdfrågor som varför, hur, vad samt spontanföljdfrågor gällande 
något som dyker upp under intervjuns gång, se Bilaga 2.  
 

3.1.5 Urval 
I vår undersökning har vi valt 8 personer som vi lokaliserat genom MHS H (Militärhögskolan 
Halmstad). Urvalet representerar en så bred bakgrund som möjligt vad det gäller civil/militär, 
utbildning, erfarenhet och bakgrund. Detta har gjorts för att vi skall få så välgrundade och 
bred svarsfrekvens som möjligt. Genomsnittsålder på de tillfrågade är ca 45 år.  
 
De vi valt att intervjua har generellt sett en hög utbildningsnivå vilket innebär för dem som är 
militärer, officersutbildning och påbyggnad högskola alternativ universitetsstudier. De som 
har civil bakgrund har en varierande utbildning, Magisterexamen i IKT och lärande 
(Informations och kommunikationsteknologi) till enstaka kurser på högskolenivå. Det skall 
dock poängteras att den som har mest erfarenhet och bredast kompetens av LMS inte har 
någon högre akademisk utbildning utan endast kurser inom data och projektledning. Personen 
har en bred LMS-kompetens med bakgrund i företag så som WM-data och Statens Järnvägar 
(SJ).  
 
Merparten av de vi tillfrågade har erfarenhet med att arbeta med LMS i någon form och då 
under ett antal år. Två har varit delaktiga i upphandling av LMS och vissa har genomfört 
utbildning i att hantera LMS och producera lärmaterial. Övriga har enbart en teoretisk 
kunskap, vilken även varierar i omfattning vad det gäller längd och inriktning. Tre av de 
tillfrågade hade mer än 8 års erfarenhet av att arbeta med någon form av ett LMS. Endast en 
av de tillfrågade i vår undersökning hade varit delaktig i designprocessen av ett LMS samt 
varit med och beslutat hur ett LMS skall se ut från grunden till själva införandet av systemet. 
Tre stycken svarade att de även arbetat som producenter/utvecklare, lärare och användare. 
Övriga hade dock erfarenhet av att producera eller använda LMS utifrån sin roll som lärare 
eller som vanlig student som har gått en distansutbildning. Hälften av de tillfrågade har endast 
varit användare. Då vi senare skall utföra ytterligare en intervjuomgång väljer vi att gå vidare 
med 2 av ovan nämnda respondenter. Våra respondenter är: 
 
Respondent Nr. Namn Befattning 
R1 Anna Borén Chef, FM ADLE 
R2 Allan Kvalevaag FM ADLE, IKT-samordnare 
R3 Kristina Sonemyr-Wollentz FM ADLE, produktionssamordnare 
R4 Bo Loggarve Lärare Statsvetenskap, MHS H 
R5 Håkan Björck Chef IT, MHS H 
R6 Tony Nilsson ADL-handläggare, MHS H 
R7 Peter Hegen Lärare Krigsvetenskap, MHS H 
R8 Björn Levin Pedagogiklärare, MHS H 
 

3.2 Situationsfaktorer 
Vi valde att genomföra våra intervjuer i lokaler som inryms på MHS H. Skälet till att vi valde 
att göra på detta vis är att respondenterna arbetar på MHS H och miljön är bekant vilket vi 
tror ger en viss form av trygghet. Mötesplatsen för genomförandet av intervjuerna ligger även 
avskilt vilket vi anser är viktigt då vi inte vill blir störda under själva intervjutillfället. 
Ostördhet ger enligt vår mening en ökad fokus på intervjufrågorna.  
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Vidare så arrangerade vi intervjusituationen d.v.s. placeringen av intervjuarna Git Carlsson 
och Peter Jenderhag och våra respondenter på ett så bra sätt som möjligt ur ett 
interaktionsperspektiv. Vi valde medvetet att placera de vi skulle intervjua och oss själva så 
att det inte uppfattades ”vi” mot ”dem”. På detta sätt så skapade vi ett samspel vilket gjorde 
att intervjuerna blev mer personliga och avslappnande vilket vi tror påverkade 
undersökningen i en positiv riktning. Placeringen gjorde att vi hela tiden kunde ha 
ögonkontakt med informanterna men samtidigt undvika konfrontationer som är vanligt när 
man sitter mitt emot varandra.  
 
Även Denscombe, 2006 poängterar vikten av att interaktionen mellan intervjuare och de som 
ska intervjuas bör vara så bekväm och avslappnad som det är möjligt. Denscombe, 2006 anser 
även att tillit och en god relation är nyckeln för att skapa en avslappnad atmosfär där ämnet 
kan avhandlas på ett öppet och fritt sätt.   
 
Anledning att vi valde att göra på detta viset är alltså att vi anser att det är en 
grundförutsättning för att få en så optimal intervjusituation som möjligt. Vi ville ha en så lugn 
och gemytlig stämning som möjligt då vi anser att det i annat fall kunde ha påverkat resultatet. 
Vi tror att de svar vi fick fram genom att arbeta med denna inriktning gav oss både ett brett 
och välgrundat underlag 
 

3.3 Datahantering 
Vårt sätt att hantera data i denna undersökning kan mera liknas vid opartiskhet och 
fördomsfrihet. Vi har således för avsikt att försöka avbilda verkligheten på ett sådant sätt att 
våra egna värderingar kommer i andra hand efter våra källors expertis. Dock skall det 
understrykas att vår egen expertis kommer att beaktas i de frågor där vår kompetens i ämnet 
är av vikt. Vår idé om god forskning kräver att vi skall avstå från att dra förhastade slutsatser 
och att bortse från förutfattade meningar. Detta kan styrkas av att vår undersökning inte på 
något sätt inrymmer några egenintressen beträffande resultaten.  
 

3.4 Validitet och Reliabilitet 
Enligt Denscombe (2004) är objektivitet ett avgörande kriterium för att kunna bedöma 
forskningsfyndens trovärdighet. Idag är det ett accepterat faktum att samhällsforskare aldrig 
kan vara helt objektiva (ibid.). Vi som forskare ser saker på ett sätt som har formats av kultur, 
socialisation och de föreställningar som vi har gällande världen runt omkring oss. Vi kan 
således aldrig, enligt Denscombe (2004), vara totalt objektiva i vår forskning.  
 
Vi som har genomfört undersökningen är väl medvetna om svårigheten att vara objektiv i vår 
bedömning när det gäller att tolka och analysera det materialet som vi har fått in. Vi har 
utifrån detta ingångsvärde försökt vara så objektiva i vår bedömning som det har varit möjligt 
för att inte påverka vår undersökning i någon riktning. Vårt sätt att hantera data kan mera 
liknas vid opartiskhet och fördomsfrihet. Vi har således för avsikt att försöka avbilda 
verkligheten på ett sådant sätt att våra egna värderingar kommer i andra hand efter våra 
källors expertis. Dock skall det understrykas att vår egen expertis kommer att beaktas i de 
frågor där vår kompetens i ämnet är av vikt. Vår idé om god forskning kräver att vi skall avstå 
från att dra förhastade slutsatser och att bortse från förutfattade meningar. Detta kan styrkas 
av att vår undersökning inte på något sätt inrymmer några egenintressen beträffande 
resultaten.  
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Vidare så har vi säkerställt validiteten i våra intervjuer genom att de undersökningsenheter 
(respondenter) som vi valt ut har gjorts utifrån rimliga och tydligt redovisade grunder vilket 
även poängteras av Denscombe (2006). Våra respondenter uppfyller även i stor utsträckning 
de valda kriterierna som krävdes för att få medverka i vår undersökning. Under själva 
intervjutillfällena då vi har direktkontakt så har vi även haft möjlighet att kontrollera 
riktigheten och relevansen av det data vi har fått in.  
 
När det gäller redovisningen av svar från våra respondenter så har vi medvetet valt att återge 
det som respondenterna svarat i undersökningen på ett så korrekt och följdriktigt sätt som det 
varit möjligt. Vi har alltså undvikit förenklingar för att komplexiteten i det som vi har 
undersökt inte skall påverkas Denscombe (2006).  
 
Med begreppet reliabilitet avses, enligt Trost (2001), att de mätningar som är gjorda är stabila 
och inte utsatta för slumpinflytelser. Således är reliabiliteten ett slags mått på hur tillförlitliga 
data är samt hur trovärdig en undersökning är. Jacobsen (2002) skriver att om flera olika 
forskare mäter samma problemområde med samma mätverktyg och kommer fram till samma 
resultat så är reliabiliteten hög.  
 
 

3.5 Databehandling 
Efter att vi genomfört samtliga intervjuer i intervjuomgång I så transkriberades svaren och vi 
delade därefter upp intervjuerna i olika teman för att få svar på hur de olika respondenterna 
tyckte, ex om designriktlinjer, menyer, hjälpvyer, funktioner, färgval och teckensnitt. Vi 
tolkade först våra data för att därefter gå vidare och analysera materialet. Vi avlutade med att 
dra generella slutsatser vilka i sin tur fick ligga till grund för vår vidare studie och 
genomförande av intervjuomgång II.  
 
Efter att vi genomfört intervjuomgång II så lyssnade vi igenom bandinspelningarna ett antal 
gånger och materialet transkriberades. Vi lämnade det transkriberade materialet åter till de två 
utvalda respondenterna för genomläsning. De fick därefter möjlighet att ändra och 
komplettera samt ställa frågor till oss om något var oklart. Vi valde även att ställa 
kompletterande frågor till respondenterna, därefter så tematiserades vi åter materialet för att 
lättare kunna tolka och analysera materialet. 
 
Vi genomförde vår analys efter att samtliga intervjuer var genomförda, detta skedde i både 
intervjuomgång I som intervjuomgång II. Vi valde att göra på detta viset för att vi inte skulle 
bli påverkade om vi hade gått igenom intervjuerna efterhand som de blev färdiga. Enligt 
Denscombe (2006) så skall ett resultat inte baseras på enstaka intervju utan mönster bör 
eftersökas vilka i sin tur kan tematiseras. 
 

3.6 Metodkritik 
Eftersom våra respondenter har stark anknytning till MHS H valde vi att utföra intervjuer 
bland människor som i sin dagliga miljö arbetar med någon form av LMS inom MHS H. 
Kanske kan detta vara en begränsning även om intervjupersonerna i fråga, i flera fall, tidigare 
arbetat på andra arbetsplatser utanför Försvarsmakten. Studien är dessutom en fallstudie, 
vilken enligt Patel och Davidson (2003), görs på en mindre, avgränsad grupp – i vårt fall ett 
färre antal personer på MHS H. Vi känner att urvalet är tillräckligt brett eftersom såpass 
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många företag och organisationer finns representerade. Förutom detta har våra respondenter 
en samlad, bred erfarenhet från olika delar inom vårt ämne.  
 
Att intervjua människor med blandad erfarenhet och kompetens är svårt, vissa frågor 
uppfattades vid intervjutillfället som passande för de flesta men lite för tunga för några. En 
del brister i frågorna upptäcktes i samband med vår intervjuomgång I, så som att flera frågor 
genererat liknande svar. Eventuellt kunde även en ytterligare intervju ha börjat med 
information kring begrepp som inte alla känner till innebörden av, detta skedde i viss mån 
muntligt. Att ta med skärmdumpar från olika LMS hade kunnat vara användbart vid frågor 
som rör bra kontra dålig design. Vi anser dock att intervjuerna, tillsammans med 
litteraturstudien, gav oss en bra utgångspunkt för att gå vidare med en ytterligare 
intervjuomgång II. 
 
Att vi valde en kvalitativ metod känns så här långt som passande för vår studie. Detta på 
grund av att den kvalitativa metoden, så som Trost (2001) säger, ger utrymme för att se 
relationer, handlingsmönster och saker som inte är tydliga. Det centrala har varit att genom 
olika sätt samla in information för att få en djupare förståelse av det vi studerar – faktorer som 
är avgörande vid valet av ett LMS. Vidare är vi medvetna om att den kvalitativa metoden kan 
ses som bristfällig på mångfald och mer sårbar för subjektiva tolkningar av fakta. Vi har i så 
stor utsträckning som möjligt försökt att undvika subjektiva tolkningar men vi är samtidigt 
medvetna om att vi är de som tolkar underlaget från intervjuerna och litteraturen och att detta 
i viss mån kan ha påverkat vår uppsats. Om vi istället valt att använda oss av en kvantitativ 
metod dvs. en enkät undersökning så hade vi inte haft samma möjlighet att följa upp med 
följdfrågor och kunnat få ut mer av respondenterna, detta såg vi som en brist vilket föranledda 
att vi valde bort att dela ut en enkät. En kvantitativ undersökning hade dock kunnat ge oss mer 
generella slutsatser men inte det djup vi efterfrågade. Vi insåg dock att det skulle ta betydligt 
längre tid att bearbeta och analysera det materialet som vi fick in under intervjuomgång I. 
 
Användandet av intervjuer har både för och nackdelar. De nackdelar som vi tycker oss ha 
märkt är att genomföra intervjuer är tidkrävande och besvärligt. Bearbetningen av data och 
analys är oftast arbetsam då intervjuer har en tendens att producera icke-standardiserade svar. 
Detta innebär att alla utskrifter och kodning göras när alla intervjuer är utförda. Vidare så kan 
tillförlitligheten påverkas på ett ogynnsamt sätt då det är svårt att uppnå objektivitet  
 
Anledningen till att vi valde att genomföra två intervjuomgångar, intervjuomgång I och II var 
att vi inte på ett tillräckligt bra sätt satt oss i den kriteriebedömning som föregick valet av 
respondenter. Detta ledde till att vi inte fick rätt urval på de respondenter som vi hade önskat. 
Därför blev utfallet inte som vi tänkt vilket innebar att vi fick genomföra intervjuomgång II. 
Det hade kanske varit bättre att genomföra en enkät med generella frågor först för att därefter 
gå in och genomföra mer djupare intervjuer med utvalda personer enligt fördefinierade 
kriterier som har mer grundläggande kunskaper inom ämnet.  
 
I vår undersökning ingick 8 respondenter vilket vi anser är ett för litet underlag för att kunna 
dra några generella slutsatser. Vi anser även att vissa av de utvalda respondenterna vid 
intervjuomgång I saknade grundläggande kunskaper inom ämnet vilket har påverkat vår 
undersökning negativt. Vi uppfattar även att respondenterna inte hade tillräckligt med tid att 
på ett uttömmande vis besvara de frågor som vi ställde, det kan ha berott på att antalet frågor 
var för många eller för snarlika vilket i sin tur gjorde respondenterna förvirrade och mindre 
benägna att svara. Vi borde även ha använt oss av ett operationaliseringsschema när vi skulle 
ta fram våra frågor, detta gjordes inte vilket vi nu i efterhand inser var ett misstag vilket 
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påverkade vår undersökning. Vi borde även ha gått igenom våra frågor med en testpanel och 
på så vi testat av våra frågor. Vi hade på detta vis kunnat se över vilka frågor som inte hade 
behövt vara med eller flyttas över till en enkät.  
 
En negativ erfarenhet som vi fick uppleva var tron på att tekniken alltid fungerar vilket tyvärr 
inte är så. När vi påbörjade vår intervjuomgång II så slutade vår bandspelare att fungera vilket 
innebar onödig ställtid för att införskaffa en ny bandspelare. Detta visar på de brister som kan 
uppstå vid användandet av teknik vid intervjuer. Att vi använda bandinspelare vid 
intervjuomgång II uppfattades dock inte som något negativt av respondenterna. Det som vi 
har uppfatta positivt med det sätt vi har gått tillväga med intervjuer är närheten till våra 
respondenter under intervjutillfället. Vi har under hela intervjuprocessen kunnat se 
respondenternas känslouttryck, stötta, följa upp och eventuella kunnat reda ut 
problemställningar för respondenterna som uppkommit själva intervjuerna. 
 
Vad det gäller reliabilitet så har vi inte på ett korrekt sätt säkerställ detta. Vi borde ha fört en 
detaljerad dokumentation över våra forskningsbeslut.  Syftet med dokumentationen är att vem 
som helst skall kunna genomföra undersökningen igen och få fram samma resultat och 
slutsatser som vi har kommit fram till. Detta är en något som vi borde ha tänkt på när vi 
genomförde vår undersökning.  
 
 

3.7 Procedur  
I ett första stadium genomförde vi en snabbare förstudie för att försöka få fram möjliga frågor 
och problem att undersöka närmare – inom vårt intresseområde LMS. Då problemområdet 
valts gjorde vi en litteraturstudie för att lägga grunden till vår undersökning. 
 
Innan vi påbörjade våra intervjuer så kontaktade vi de respondenter som vi valt ut att 
medverka i vår studie. Vi gav vi detta tillfälle även en tydlig förklaring till vad undersökning 
hade för syfte samt delade ut de frågor som vi ämnade ställa under intervjutillfället. Vi 
klargjorde att det var viktigt att de läste frågorna och var väl insatta i ämnet inför intervjun. Vi 
informerade även respondenterna om mötesplats och tidpunkt samt hur lång tid som det skulle 
ta att genomföra intervjun. Själva intervjun gick till på så sätt att en av gruppdeltagarna 
agerade intervjuare medan den andre antecknade på papper dels svaren på själva frågorna men 
även den icke verbala kommunikationen noterades för att vid ett senare tillfälle lättare kunna 
tolka svaren.  
 
Intervjuerna började alltid med en presentation av oss och en kortare bakgrundbeskrivning till 
uppsatsen samt genomgång av problemområde, syfte och mål. Därefter så gav vi 
respondenterna tillfälle att presenter sig och sin erfarenhet inom det berörda ämnet. Tanken 
med intervjuomgång I är att skaffa oss en överblick över problemområdet och ämnet samt 
försöka få fram intressanta och kanske avvikande svar vad det gäller design och 
användarmedverkan. Med avvikande avser vi svar som skiljer sig från de vedertagna 
designriktlinjer som finns – vilka vi tar upp i vår teoretiska referensram.  
 
Intervjun som vi genomförde var semistrukturerad vilket innebär att vi i förväg har fastställda 
frågor som vi går igenom med respondenten men att vi är flexibla och inte låter ämnet eller 
frågorna styra själva intervjuförloppet. Det är meningen att den som intervjuar skall låta den 
intervjuade utveckla sina tankar och idéer och på så sätt gå djupare in i ämnet och i frågorna. 
De svar vi fick fram från intervjuomgång I renskrivs efterhand och lämnades över till 
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respondenterna för genomgång om något hade missats vi intervjutillfället. Respondenterna 
fick då möjlighet att ändra och komplettera samt komma med synpunkter.  
 
När det gäller intervjuomgång II så valde vi ut två av respondenterna som enligt vår 
uppfattning hade den bredaste och mest relevanta erfarenhet och kunskapen av LMS. 
Respondenter som valts ut till intervjuomgång II har även varit delaktiga i intervjuomgång I. 
Valet föll på två personer där erfarenheten av distansutbildning och LMS är lång. En av 
respondenterna har varit verksam inom området LMS för IBM, SJ samt ett dotterbolag till SJ 
förutom sin nuvarande position på MHS H inom Försvarsmakten. Den andra respondenten har 
varit verksam inom Försvarsmaktens ADL verksamhet under flera års tid. En av 
respondenterna är akademiker med erfarenhet från i första hand Försvarsmakten medan den 
andra har bredare, praktisk erfarenhet från flera stora företag. 
  
Anledningen till att vi valde dessa två personer var att vi ansåg att de kunde tillföra relevant 
information till vår studie och samtidigt validera svaren på ett vetenskapligt sätt 
Respondenterna tilläts under intervjuomgång II att prata fritt med viss styrning inom själva 
ämnesområdet. Under intervjun gick vi tillsammans med respondenterna igenom Nielsens 
(2001), Shneidermans (1998) och Rosenbergs (2001) listor gällande design, användbarhet och 
funktioner. I samband med genomgången gavs respondenterna möjlighet att säga sitt om varje 
enskild punkt, ta bort, förändra eller lägga till punkter samt tala om vikten för varje punkts 
medverkan i ett LMS. Intervjuerna spelas in med en bandspelare och materialet kan vi gå 
igenom flera gånger vid behov.  
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4 Resultat 
 
Innan vi redovisar resultatet av vår studie så inleder vi med en verksamhetsbeskrivning av 
FM. Anledningen är att vi vill ge läsaren en bred bakgrund och en beskrivning av FM 
utbildningsplattformar och övriga funktioner. Själva beskrivningen av FM blir också en del av 
resultatet i vår studie. Vår studie genomfördes på utbildningsplattformen Militärhögskolan 
Halmstad.  
 
Militärhögskolan Halmstad är en del av Försvarsmakten i Halmstad och en av två nuvarande 
militärhögskolor, med uppgift att utbilda såväl nya officerare till Försvarsmakten som att 
vidareutbilda officerare ur Flygvapnet. Skolan har även ett övergripande ansvar inom 
Försvarsmakten för utveckling inom funktionerna ledarskap och pedagogik. Den 
grundläggande utbildningen omfattar 80 veckors utbildning och genomförs inom 
Yrkesofficersprogrammet (YOP). Nivåhöjande vidareutbildning för Flygvapnets officerare 
genomförs inom det Taktisk Utbildning (TU) denna utbildning omfattar 40 studieveckor.
 
Militärhögskolan Halmstad är en utbildningsplattform för grundläggande officersutbildning 
och vidareutbildning. Skolan bedriver sitt lärande på ett högskolemässigt sätt enligt 
intentionerna i högskolelagen. Militärhögskolan Halmstad och Militärhögskolan Karlberg 
(Stockholm) har likartade uppgifter och bedriver utbildningen efter gemensamma 
utbildningsmål. Vägen till målet kan dock variera mellan de båda skolorna. Militärhögskolan i 
Halmstad genomför i huvudsak försvarsmakts- och försvarsgrensgemensam utbildning av 
teoretisk karaktär.  
 
Den yrkes-/befattningsinriktade utbildningen genomförs vid Försvarsmaktens 24 
funktionsskolor på 15 platser i landet. Dessa funktionsskolor säkerställer att de studerande får 
den praktiska övning som krävs för att kunna utöva yrket. Varje militärhögskola har dessutom 
ett huvudansvar - benämnt programansvar - för något av de tre utbildningsprogrammen. 
Militärhögskolan i Halmstad har programansvar för Yrkesofficersprogrammet vilket innebär 
att skolan har till uppgift att styra programmet avseende struktur, innehåll i kurs- och 
delkurser, elevbehandling samt antagning. Försvarsmaktens utveckling inom funktionerna 
ledarskap och pedagogik leds av en särskild enhet, Försvarsmaktens Ledarskaps och 
Pedagogik Enhet, vilken ingår i MHS H. Enheten har att stödja Försvarsmaktens förband och 
skolor samt att vara en länk mellan forskning och genomförande. Denna får tar sina uppgifter 
direkt från högkvarteret. 
 
Försvarsmaktens enhet för en utvecklad form av distansutbildning, FMADLE, är en 
försvarsmaktsgemensam resurs som stödjer förband, skolor och centra vad det gäller 
utveckling av avancerat distribuerat lärande, ADL. För FMADLE är det viktigt att 
Försvarsmakten håller högsta möjliga kvalitet i dessa centrala kompetenser. Dessa måste 
därför ständigt vidareutvecklas. FMADLE uppmärksammar och lyfter fram erfarenheter och 
ägnar sig åt spanings- och utvecklingsarbete. Därigenom skapas underlag för att bidra till 
Försvarsmaktens utveckling inom området genom att inspirera, tillhandahålla underlag för 
reflektion samt uppmuntra till nytänkande och att prova nya idéer. FMADLE är en ny enhet 
på MHS H efter försvarsbeslutet 2004 och flyttades från Militärhögskolan i Östersund för att 
inordnas på MHS H 2005-07-01. FMADLE är för närvarande ansvariga för ett flertal projekt, 
däribland implementeringen av FMLMS som skall ske under hösten 2006 samt framtagandet 
av en digital ADL-handbok vilken skall reglera hur ADL-produktioner skall gå till. 
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4.1 intervjuomgång I 
I vår undersökning ingår 8 personer – kvinnor och män blandat. Vi har strävat efter att få en 
så bred bakgrund på dem som ingår i undersökningen som möjligt. De respondenter vi har 
valt ut för att medverka i vår intervju är civila och militärer med utbildning och/eller 
erfarenhet inom det berörda ämnet. Genomsnittsålder är ca 45 år. Merparten av dem som 
deltagit i undersökning har arbetat med LMS i någon form under flera år. Resultatet som vi 
har fått fram är baserat på svar från sju av de åtta respondenter som ingick i vår intervju. Detta 
eftersom en av respondenterna, Peter Hegen R7, inte kunde delta vid intervjuomgång I och 
kommer således att redovisas som bortfall. 
 

4.1.1 Design, Struktur, Information och Inlärning 
Fråga 1: Vilken inverkan har designen av ett LMS på användarens inlärningsförmåga?  
 
Samtliga respondenter R1-R6 och R8 ansåg att designen av ett LMS påverkar användarens 
inlärningsförmåga. Respondenterna R1-R6 och R8 kunde dock inte säga hur det påverkade 
och i vilken omfattning.  Samtliga respondenter hade dock en klar uppfattning att ett LMS 
skall vara designat så att det är lätt att använda, lätt att navigera i samt vara uppbyggt så att 
det är lätt känna igen sig från andra system, exempelvis Windows.   
 
Fråga 2: Ge exempel på hur bra respektive dålig design kan påverka användarens (lärarens 
eller studentens) inlärningsförmåga? 
 
Vad det gäller bra design för att främja en användares inlärningsförmåga svarade samtliga 
respondenter att ett system skall var välstrukturerat, överblickbart och likartat, användaren 
skall lätt känna igen sig och kunna få rätt information vid rätt tidpunkt. Systemet skall även 
vara lättförståligt var det gäller de olika funktioner och vad de tillför. Samtliga respondenter 
R1-R6 och R8 underströk vikten av att förstå deras handlande och vad det leder till samt veta 
hur de kan korrigera alternativt ångra gjorda åtgärder. Användare skall kunna ångra gjorda val 
på ett enkelt sätt utan att behöva läsa en manual. När det gäller färgsättning så bör den vara 
begränsad såtillvida att inga skrikiga färger används. När det gäller information så anser 
merparten av de tillfrågade att information skall begränsas och information som anses 
överflödig skall tas bort.  
 
Samtliga respondenter R1-R6 och R8 anser att ett dåligt designat system är ostrukturerat och 
ger inget stöd till användaren, ingen möjlighet att känna igen sig samt avsaknad av förståelse 
för vad system genererar. Användaren förväntar sig att systemet skall göra en viss sak men 
det blir något helt annat. Systemet får enligt respondenterna inte vara för komplicerat utifrån 
en vanlig användares perspektiv och generera fel som användaren inte förstår och kan åtgärda 
på ett snabbt och enkelt sätt. Respondenterna R1-R6 och R8 poängtera att det inte får finnas 
för mycket information vilket gör det svårt för en användare att ta till sig.  
 
Fråga 3: Finns det faktorer som gäller design av ett LMS som bör undvikas för att uppnå ett 
användbart LMS? 
 
Sex av sju respondenter R1-R6 efterfrågade enkelhet och att onödig information tas bort, dvs. 
den information som inte har relevans för att lösa en uppgift skall inte synas. Vidare ansåg 
samtliga respondenter R1-R6 och R8 att starka färger och kontraster bör undvikas.  
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En av de tillfrågade respondenterna R1 vill inte ha något bakgrundsljud som ansågs störande. 
Respondenten R1 ansåg att ljud endast skall användas om det finns ett bakomliggande 
pedagogiskt syfte. Även animeringar uppfattades av i stort sett samtliga respondenter som 
störande då det uppfattade som att det kan ta lång tid för ett system att ladda ner. En av 
respondenterna R2 efterfrågar klara och tydliga anvisningar för knappar och 
navigeringsmöjligheter.  
 
Fråga 4: Hur påverkar designen av funktioner, färgval och teckensnitt möjligheten till en 
optimal inlärning?  
 
Sex stycken av respondenterna R1-R6 ansåg att inlärningsförmågan påverkas av hur systemet 
är designat vad det gäller funktioner, färgval och teckensnitt. Funktionerna skall vara 
kopplade till rätt information och kännas naturliga att använda. Det skall vara rena ytor och 
enhetliga färger samt samma teckensnitt genomgående på alla sidor. Endast en av 
respondenterna R8 anser att designen inte har någon nämnvärd påverkan på 
inlärningsförmågan, vidare nämner samma respondent R8 att färgvalet inte heller har någon 
större betydelse. En av de tillfrågade respondenterna R5 har defekt färgseende och anser att 
det var viktigt att använda sig av rätt färger vid designarbetet för att undvika problem av det 
slaget. Merparten av respondenterna R1-R6 anser att designen påverkar i någon form 
möjligheten till en optimal inlärning.  
 

4.1.2 LMS (designriktlinjer, kvalitet, distansutbildning, 
utvecklingsprocessen och framtiden) 

Fråga 5: Finns det specifika grundkrav som gäller design som säkerställer en hög kvalitet på 
ett LMS? Exempelvis teckensnitt, färg, form etc.  
 
Sex av de tillfrågade respondenterna R1, R3-R6 och R7 efterfrågar och anser att angivna 
standard skall följas medan den respondent R2 som har mest erfarenhet av LMS anser att 
erfarenheten får spela sin roll. Respondent R2 menar att man bör tänka över beslutet innan 
man köper ett LMS och vilka möjligheter som köpare har att kunna utföra ändringar i ett 
LMS.  
 
Fråga 6: Hur tycker du ett LMS skall vara designat för att möta krav från framtidens 
distansutbildningar?  
 
På frågan hur respondenterna ser på ett hur ett LMS skal vara designat för att möta framtidens 
krav efterfrågar tre av de tillfrågade respondenterna, R3, R6 och R8 bland annat bättre 
kommunikationsmöjligheter mellan deltagare i systemet och gentemot andra system. En av 
respondenterna R4 tyckte att det skulle vara möjligt att utforma systemet så att det blev mer 
personligt. Respondenten R2 tycker att det skulle var lite som Lunarstorm i sin utformning, 
det borde vara möjligt att utforma sin sida själv och göra sidan mer personlig. När det gäller 
framtidsvisioner önskar respondent R6 möjligheterna att hantera 3D och att kunna projicerade 
bilder eller varför inte en fysisk lärare som håller i en lektion.  
 
Fråga 7: Vilka faktorer (god informationsstruktur, design, läsbarhet… etc.) tycker du bör 
ligga som grund för ett väldesignat och användbart LMS? 
 
Ett LMS skall enligt flertalet av respondenterna R1, R3, R4 uppvisa ett antal önskvärda 
egenskaper som enkelhet, god informationsstruktur och en hög läsbarhet. I övrigt skiljer sig 
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svaren åt. Två av respondenterna R2 och R5 efterfrågar lättnavigerade och snabba system som 
går att bygga på med egenutvecklade moduler. En av respondenterna R2 har ett 
”drömscenario” vilket innebär ett system som användaren kan hantera hur som helst, allt skall 
finnas då användaren önskar använda det. Det skall vara som en naturlig del i vardagen 
varifrån användaren hämtar och lämnar material och information. Utbyte av information skall 
kunna göras även internationellt. En av respondenterna R8 efterfrågar pedagogiskt utformad 
design. 
 
Fråga 8: Tycker du att en utvecklare/designer skall utgå från framtagna riktlinjer vid design 
av ett LMS? Om svaret är ja, i hur stor utsträckning? 
 
Att använda sig av riktlinjer anser fyra av respondenterna, R1, R2, R5 och R6 som en 
självklarhet, detta för att få ett bra och strukturerat LMS. Av de tillfrågade respondenterna 
svarade sex att riktlinjer skall följas och användas av dem som designar och utvecklar LMS. 
Två av respondenterna, R3 och R4 vill att användaren skall tas med i designprocessen och 
därefter skall riktlinjerna gälla. En av de respondenterna R3 understryker vikten av att vi skall 
veta vem som har tagit fram riktlinjerna innan vi använder oss av dem. Vidare så anser en av 
respondenterna R2 med bestämdhet att riktlinjer skall följas med följande motivering  
 

”Alla avvikelser skapar problem och skall därför motiveras 
om varför man gör eventuella avsteg från framtagna riktlinjer ” 
 (Respondent 2, Allan Kvalevaag IKT-samordnare) 

 
Fråga 9: Hur ser en utvecklingsprocess av ett LMS ut? 
 
På frågan hur utvecklingsprocessen för ett LMS ser så svarade fem av respondenterna, R2-R5 
och R6 att någon form av processen bör genomföras. Följande delprocesser bör ingå enligt 
respondenterna, upphandling, test, implementering och därefter utvärdera och förbättra. En av 
respondenterna R5 anser att någon nyutveckling av hård- och mjukvara inte är nödvändig utan 
att systemutvecklarna främst skall använda det som redan finns på marknaden. Tre av 
respondenterna R1, R7-R8 valde att inte svara på frågan. 
 

4.1.3 Lista över designriktlinjer 
Då respondenterna fick göra listor med riktlinjer de anser bör tänkas på vid design eller val av 
LMS framkom att sju av de tillfrågade respondenterna R1-R6, R8 efterfrågar enkelhet i form 
av enkel navigering, stilrent, inte för mycket text, strukturerat och lättöverskådligt. Att 
systemet möjliggör kommunikation påtalar sex av sju av de tillfrågade. Andra svar handlar 
om att följa standarder och mallar som gör systemet naturligt och bekvämt att använda. Det 
bör enligt respondenterna R1-R6, R8 inte heller ställas orimliga krav på hård- eller mjukvara 
samt lättadministrerbart. Två av respondenterna, R2 och R6, tog upp SCORM-kompatibilitet, 
individanpassning och utbyggbarhet. 
 

4.2 Intervjuomgång II 
Det framkom i intervjuomgång I ett antal faktorer som våra respondenter ansåg vara av stor 
vikt att tänka igenom vid valet av ett LMS. De faktorer som vi anser utmärker sig är 
betydelsen av kommunikation, utbyggbarhet och möjlighet att personalisera samt SCORM-
kompatibilitet Vi har därför valt att genomföra ännu en intervjuomgång II och då resonerar 
kring dessa faktorer.  Vi valde därför ut två respondenter R2 och R6 som med en lång, 
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dokumenterad och erfarenhetsmässig bred kunskap inom området LMS. Anledningen till 
detta urval var att vi ville säkerställa en så hög validitet och reliabilitet på de svar vi får som 
det är möjligt.  
 

4.2.1 Kärnfunktioner 
När det gäller kärnfunktionerna som Rosenberg (2001) rekommenderar ett LMS bör innehålla 
så fann vi att några av de elva funktionerna gäller som grund, dvs. är viktig och utgör en 
stomme för ett LMS. Utan dessa så kallade grundfunktioner är det inget LMS enligt 
respondenterna R2 och R6. Resterande punkter gäller som tillval om behov eller önskemål 
finns – även om dessa punkter är nog så viktiga för ett väl fungerande LMS med allt vad det 
innebär: 

”Tillhandahållande av kursmaterial är en funktion som är nästintill 
självskriven i ett LMS, ökad effektivitet av pappershantering leder till 
att kursmaterialet hålls uppdaterat, aktuellt och det är en 
kvalitetsvinst.” (Respondent 2, Allan Kvalevaag IKT-samordnare) 
 
”Kompetensutvärderingsverktyg är en av de viktigare då den ger 
möjligheten att utvärdera eleven kontinuerligt över tiden. Eleven 
testar sig genom täta tester vilket ger bättre prov än de traditionella 
tentorna. Detta leder även till att eleverna ges möjligheten att 
reflektera över tiden vilket är bra.” (Respondent 2, Allan Kvalevaag 
IKT-samordnare) 
 

 
Av Rosenbergs (2001) 11 kärnfunktioner anser respondenterna R1-R6, R8 att följande utgör 
grundstommen i ett LMS: 

• Kompetensutvärderingsverktyg  
• Systemet kan få tillgång till e-learning program och hjälpa användaren att installera 

och konfigurera rätt programvara till rätt kurs 
• Systemet kan ge tillgång till utvärderingsverktyg som hjälper användaren i sin 

utbildning genom att känna av användarens ökade inlärningsförmåga och förvärvande 
av kunskap  

• Systemet tillhandahåller utbildningsmaterial 
• I systemet finns det möjligheter att bygga, bevara och sköta medlemsinformation, 

studieprogram, diskussion, länkar till rådgivare och chat funktioner vilket är av vikt 
för ett väl fungerande system 

• Learning Management Systemet måste var väl integrerat med andra system som 
företaget använder sig av i sin verksamhet 

 
Följande av Rosenbergs (2001) kärnfunktioner är bra om de finns med men utgör inte själva 
stommen i ett LMS utan fungerar mer som tillvalspunkter utifrån ett företags eller en 
organisations behov enligt respondenterna: 

• En vanlig kurskatalog som ligger online  
• Ett vanligt system för online registrering  
• Integrerade knowledge management (KM) resurser 
• Systemet kan agera som en informationstavla som kartlägger unik kompetens inom 

företaget och sammanställer den för en chef eller ett företag 
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• Genom specialanpassade rapporter har användaren möjligheten att ställa frågor till 
systemet 

 
De delar i ett LMS som framstår som allra viktigast då en organisation eller ett företag skall 
välja är dock följande punkter enligt respondenterna R2 och R6: 
 

4.2.2 SCORM-kompatibilitet  
När vi ställde frågor som handlade om LMS och plattformsoberoende så svarade 
respondenterna R2 och R6 likartat att det ska vara SCORM-kompatibelt, om det inte är det så 
är det ingen idé att investera i systemet.  

”Scorm-kompatibelt, det vill säga plattformsoberoende är idag inte 
standard men ett av de framtida krav som bör ligga till grund för en 
potentiell investering, om ett LMS inte Scorm-kompatibelt så bör 
alltså ingen investering göras. Scorm möjliggör flytt av 
utbildningsmaterial mellan olika plattformar och återanvändning av 
utbildningsmaterial vilket är viktigt ur flera olika perspektiv.” 
(Respondent 6, Tony Nilsson ADL-handläggare) 
 
”Det är A O att ett LMS är Scorm-kompatibelt, det går inte att komma 
ifrån, vi skall exempelvis kunna ta en kurs som är gjord i Norge som 
handlar om folkrättsliga lagar under krig och lägga i vårt system, vi 
skall kunna lämna och dela med oss av kurser som vi har. System som 
inte är Scorm-kompatibla lär inte överleva i framtiden.” (Respondent 
2, Allan Kvalevaag IKT-samordnare) 

 
 

4.2.3 Utbyggbart 
När vi ställde frågor som behandlade möjligheten att investera i nya moduler och att kunna 
expandera den redan befintliga lärplattformen så ansåg respondenterna R2 och R6 att detta 
måste vara möjligt. Denna punkt ansågs vara den näst viktigast punkten vid investering av ett 
LMS.  Respondenterna R2 och R6 poängterade vikten av att efterhand som moduler 
efterfrågades så skulle det vara möjlighet att växa med det valda LMS. Med detta menar 
respondenterna R2 och R6 att det finns moduler eller funktioner som kan köpas till eller slås 
på vid behov eller önskemål.  

”Ett LMS bör även kunna växa genom att bygga ut med nya moduler 
som behövs för nya utbildningssituationer. Detta är något som är 
mycket viktigt om investering i ett LMS skall kunna genomföras.” 
(Respondent 2, Allan Kvalevaag IKT-samordnare) 

 
”Köp ett system, försök täcka så mycket som möjligt av ditt behov men 
ta också reda vad det finns för möjligheter att växa i det.”  
(Respondent 2, Allan Kvalevaag IKT-samordnare) 
 

 

4.2.4 Kommunikation 
Respondenterna R2 och R6 anser att det bör finnas flera typer av kommunikation för att 
tillgodose det ökande behovet. Dagens distansstudenter är en blandad skara med varierande 

30 



   

kunskaper av att hantera ett distansutbildningsgränssnitt. Således bör det finnas flera 
kommunikationsmöjligheter så som e-post, chat, forum och webbkamera för att tillgodose 
kommunikationsbehovet. Kommunikationen är den faktor som respondenterna anser mest 
påverkar lärandet i positiv bemärkelse – med bra kommunikationsmöjligheter blir behovet av 
ett fysiskt klassrum med en fysisk lärare mindre. Följande citat från respondenterna få belysa 
deras syn på hur viktigt det är att kunna kommunicera i ett LMS. 

”Det är bra om det finns en palett bestående av chat, 
processdagböcker, grupprumsbildande, dela dokument eller e-post, 
chat och att kunna skicka filer emellan sig är ett måste.” (Respondent 
6, Tony Nilsson ADL-handläggare) 
 
”Det bör finnas kommunikationsmöjligheter mellan deltagare – Chat, 
diskussionsforum etc.” (Respondent 2, Allan Kvalevaag IKT-
samordnare) 

 
 
 Vidare så anser respondent R6 att reflektionsmöjligheter gentemot andra individer försvinner 
och att kunskap växer i samspel med andra vilket är en brist. 
 

4.2.5 Personalisering 
Även vad gäller personalisering, d.v.s. möjligheten att göra egna inställningar så ökar behovet 
enligt våra respondenter, R2 och R6. Dagens distansstudenter är vana vid miljöer som 
Lunarstorm med alla sina möjligheter att personalisera sin egen sida.  
 
Vi frågade bland annat respondenterna huruvida detta behov skiljer sig från övriga typer av 
interaktiva system och vilken påverkan det skulle kunna ha i ett LMS. Svaret vi fick är att det 
troligtvis är viktigt även i andra system men i ett LMS påverkar det lärandet i positiv 
bemärkelse – det blir roligare och högre trivselfaktor vilket i sin tur påverkar antalet avhopp 
från kurser. 

”Det skall finnas möjligheter att göra egna inställningar i ett LMS, 
detta gäller i det egna rummet, välja vad de vill göra osv. Detta för att 
öka acceptansen och användarens tillfredställelse samt trivsel vid 
interaktion med systemet.” (Respondent 2, Allan Kvalevaag IKT-
samordnare) 

 
”Att personalisera naturligtvis påverkar inlärningsförmåga, en tom 
lägenhet är en tom lägenhet, denna punkt bli nog viktigare med tiden 
efter hand som generationer kommer upp.” (Respondent 6, Tony 
Nilsson ADL-handläggare)  
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5 Analys & Diskussion  
5.1 Reflektioner över undersökningen 
Undersökningen och uppsatsen har löpt över drygt 4 månader vilket vi tidsmässigt tycker har 
varit accepterbart – även om vi i slutskedet ändå önskar oss mer tid. Gruppen har från början 
präglats av diverse svårigheter så som avhopp och svårigheter att ordna fysiska träffar. Detta 
har sin grund i att vi arbetar på skilda håll och en har dessutom varit på resande fot under hela 
våren. Om vi funderar över hur detta har påverkat oss och uppsatsen har det gjort det i den 
bemärkelsen att det varit svårt att få tider för handledning där båda kan medverka samt att 
skrivet material ibland gått isär och fått bearbetas om i efterhand.  
 
Att analysera utifrån problem, syfte, teoretisk referensram och vårt empiriska material visade 
sig vara en långdragen och krävande uppgift. Kritik kan ges att studien relativt sent fick ett 
användbart material då intervjuomgång I gav oss mindre material än väntat. Detta skulle 
kunna bero på att intervjufrågorna formulerades efter områden i den teoretiska referensramen 
som senare ändrades. Vid noggrann analys av det insamlade materialet framkom ändå flera 
intressanta infallsvinklar som vi kunde förkovra oss i under senare fasen i uppsatsen. Trots 
den något sämre inledningen framkom så pass intressanta fakta under intervjuomgång I att vi 
fick underlag att gå vidare med den intervjuomgång II. Detta kom att påverka uppsatsen i en 
positiv riktning. 
 
Eftersom vi har stark anknytning till MHS H valde vi att utföra intervjuer bland människor 
som i sin dagliga miljö arbetar med någon form av LMS inom MHS H. Kanske kan detta vara 
en begränsning även om intervjupersonerna i fråga, i flera fall, tidigare arbetat på andra 
arbetsplatser utanför Försvarsmakten. Vi uppfattar att urvalet är tillräckligt brett eftersom 
såpass många företag och organisationer finns representerade. Förutom detta har våra 
respondenter en samlad, bred erfarenhet från olika delar inom vårt ämne.  
 
Att intervjua människor med olika erfarenhet och kompetens är svårt, vissa frågor uppfattades 
vid intervjutillfället som passande för de flesta men lite för komplicerade för några. En del 
brister i frågorna upptäcktes i samband med intervjuomgång I, så som att flera frågor 
genererat liknande svar. Eventuellt kunde intervjuomgång I ha börjat med information kring 
begrepp som inte alla känner till innebörden av, detta skedde i viss mån muntligt. Att ta med 
skärmdumpar från olika LMS hade kunnat vara användbart vid frågor som rör bra kontra 
dålig design. Vi anser dock att intervjuerna, tillsammans med litteraturstudien, gav oss en bra 
utgångspunkt för att gå vidare med en Intervjuomgång II. 
 
Att vi valde en kvalitativ metod känns så här långt som passande för vår studie. Detta på 
grund av att den kvalitativa metoden, så som Trost (2001) säger, ger utrymme för att se 
relationer, handlingsmönster och saker som inte är tydliga. Det centrala har varit att genom 
olika sätt samla in information för att få en djupare förståelse av det vi studerar – faktorer som 
är avgörande vid valet av ett LMS. Vidare är vi medvetna om att den kvalitativa metoden kan 
ses som bristfällig på mångfald och mer sårbar för subjektiva tolkningar av fakta. Vi har 
försökt att undvika subjektiva tolkningar men vi är samtidigt medvetna om att vi är de som 
tolkar och analyserar underlaget från intervjuer och att detta i viss mån kan ha påverkat vår 
uppsats. 
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5.2 Intervjuomgång I 

5.2.1 Design, Struktur, Information och Inlärning 
 
Flera författare, däribland Nielsen (2001), Shneiderman (1998), anser att det bör strävas efter 
struktur och konsistens i systemet. Designern bör sträva efter likartad terminologi vad det 
gäller menyer, hjälpvyer, färg, layout, teckensnitt, dessa bör användas konsekvent genom hela 
systemet (Shneiderman, 1998). Även Larsson (2004) anser att ett systems layout skall var 
enkel och tydlig vilket även kan uppfattas som positivt av användarna. Denna riktlinje är den 
som oftast designern inte följer vilket kan påverka en användare av systemet. När vi frågade 
respondenterna om och hur de påverkades svarade de att de påverkades, men på olika sätt. Vi 
tror att de olika svaren vi fick in har att göra med de olika bakgrunder och erfarenheter som 
våra respondenter har. 
 
De flesta av respondenterna ville ha rena ytor och enhetliga färger samt enhetligt teckensnitt 
genomgående på alla sidor.  En av de tillfrågade ville att ”texten skall vara ren, enkel och 
vilsam för ögonen och inte vara gammeldags” Endast en av respondenterna R8 ansåg att 
designen inte hade någon nämnvärd påverkan på inlärningsförmågan. Respondent R8 
poängterade färgvalet inte heller hade någon större betydelse. Vi tror att förklaringen ligger i 
att respondenten R8 ansåg att innehållet det vill säga kursmaterialet prioriterades högre än 
teknik och design vilket därför blir underordnat. Rosenberg (2001) poängterar i sin teori en 
fara med att tekniken står i fokus och inte utformningen av sammanhanget, detta har lett till 
att datorbaserade utbildningsprogramvaror ofta inte anses vara tillräckligt bra för att användas 
i utbildningssyfte  
 
En av respondenterna R5 hade defekt färgseende och det påverkade givetvis svaret såtillvida 
att respondenten R5 ansåg att det var mycket viktigt att använda sig av rätt färger vid 
designarbetet för att undvika problem. För starka kontraster och färger var en annan punkt 
som återkom och bör därför beaktas vid designarbetet. Två av respondenterna efterfrågade 
klara och tydliga anvisningar för knappar och navigerings möjligheter. De slutsatser som vi 
kan dra utifrån struktur och konsistens är att många utvecklare slarvar med att följa dessa 
anvisningar vilket givetvis kan få negativa följder för en användare. Vi bedömer dock att en 
utvecklare bör följa de riktlinjer som Nielsen (2001) och Shneiderman (1998) tar upp i sina 
teorier. Om inte detta sker så ökar risken för att användare får problem att använda systemet 
fullt ut vilket i sin tur leder till att acceptansen sjunker. 
 
Själva begreppet design definierar Jones (1981) som en skapande aktivitet som involvera 
framtagandet av något nytt och användbart. Ett system skall enligt samtliga respondenter R1-
R6, R8 vara välstrukturerat, överblickbart och likartat för att främja inlärningen. Mullet och 
Sano (1995) betonar även detta i sin teori - de anser att god design bygger på enkelhet och 
elegans, skala/kontrast och proportioner samt visuell struktur. Även Shneiderman (1998) och 
Nielsen (2001) finner likaledes de att likartade lösningar vid design av ett system skall 
eftersträvas.  Detta är något som vi instämmer helt med, enkelhet borde vara något som 
eftersträvas vid design av alla system, tyvärr så är det inte alltid så vilket ofta leder till att ett 
system inte används. Många gånger så är användaren av ett system inte med i processen vid 
framtagande av systemet vilket ofta får negativa följder och en låg acceptansnivå vid 
införandet.  
 
Sex av respondenterna R1-R6 svarade i vår undersökning att inlärningsförmågan kan 
påverkas av hur ett system är designat.  Respondenterna R8 hade en helt annan uppfattning 
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och ansåg att designen inte påverkade i någon större utsträckning. Detta går emot vad Mullet 
och Sano (1995) säger i sin teori om att bra design alltid skall försöka lösa något verkligt 
problem på ett passande och bra sätt. Vi håller till viss del med författarna men har även full 
förståelse för respondet R8 då vi kan tycka att pedagogiken ofta glöms bort till fördel för 
själva designen. Enligt respondenten R8 så borde pedagogiken få större utrymme i då detta 
anses vara av stor vikt för själva inlärningsprocessen. Bra design skall enligt Mullet & Sano 
(1995) kunna lösa det pedagogiska problemet fast samtidigt säger de att god design 
förtydligar kommunikationen så att betraktaren inte behöver fundera på vad designen vill 
förmedla. Vi tolkar respondentens (R8) svar som så att personen har tidigare erfarenhet av 
system som inte tagit hänsyn till pedagogik vid utformandet och dess påverkar på 
användarens inlärningsförmåga.  
 
Respondenterna som ansåg att design påverkar kan dock inte göra bedömningen i vilken 
omfattning designen påverkar. Enligt Gulliksen och Göransson (2002) är design ett ämne som 
inte är fullt utrett vilket stödjer det faktum att respondenterna inte kan avgöra utsträckning, 
åtminstone inte via en intervju. Vi uppfattar att respondenterna i större utsträckning anser att 
fokus skall ligga mer på inlärning och inte på att lära sig hur ett system fungerar. Det finns 
enligt Mullet och Sano (1995) ett antal principer och tekniker som främjar en god design – 
elegans och enkelhet, skala/kontrast och proportioner samt organisation och visuell struktur. 
God design i sin tur leder till att betraktaren inte behöver fundera över vad som förmedlas 
(ibid.). Fokus kan istället läggas på själva inlärningen.  
 
I litteraturen förespråkar även Molich (2002) öppenhet och ödmjukhet samt att kunna 
ifrågasätta sina egna uppfattningar, detta för att kunna skapa lättanvänd design. Vidare så 
skapas god design genom grundlighet, nyfikenhet och fantasi men inte minst förmåga att 
kunna lyssna på användaren (Molich, 2002). Detta är något som även vi tycker är en bra 
grundsyn för hur bra design bör gå till. Vi anser att designers bör lyssna på användarna och 
därefter göra ett grundligt förarbete. Den egna fantasin kan sedan ligga som grund för att 
skapa bra design för den utvalda målgruppen. Enligt Gulliksen och Göransson (2002) är det 
dock svårt att gå efter riktlinjer för hur design skall gå till. Designern får förlita sig på sin 
kompetens och erfarenhet samt börja på en lägre detaljnivå. Vi är dock väl medvetna om att 
det är svårt att skapa bra design som passar alla målgrupper. Även om vissa respondenter 
anser att användarna skall integreras mer i designarbetet så bör detta då ske enligt vår 
uppfattning i ett tidigt stadium varpå designerns kompetens och erfarenhet får råda. 
 
Samtliga respondenterna R1-R6, R8 efterfrågar ur ett designperspektiv ett enkelt, 
välstrukturerat och överblickbart system. Respondenterna R1-R6, R8 anser att den vedertagna 
teori som finns inom området bör eftersträvas. Larsson (2004) anser att ett systems layout och 
användbarhet skall vara just enkel och tydlig eftersom detta uppfattas som positivt av 
användarna. Att respondenterna R1-R6, R8 efterfrågar kriterierna enkelt, välstrukturerat och 
överblickbart vad det gäller system är inget som vi blir direkt förvånar över. Teorin inom det 
området förespråkar just enkelhet. Shneiderman (1998) och Nielsen (2001) hävdar att 
likartade lösningar vid design av ett system skall eftersträvas. Även om användarna integreras 
i designprocessen så handlar det enligt Gulliksen och Göransson (2002) om designerns 
erfarenhet och kompetens. En duktig designer tar hänsyn och lyssnar till de åsikter som 
användarna efterfrågar. Det är sen upp till designern att använda sig av sin erfarenhet och 
kompetens för att säkerställa god användbarhet. 
 
Samtliga respondenterna R1-R6, R8 anser att det ska vara lätt ska kunna känna igen sig och få 
rätt information vid rätt tidpunkt. Systemen är idag ofta stora och komplexa vilket har gjort att 
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användare av systemen ofta inte hinner med att utbilda sig eller saknar kunskap att handha 
systemen. Att skapa ett system som möjliggör enkel åtkomst av information vid rätt tidpunkt 
är oftast svårt anser vi. Vi kan alltså fastslå att det som Nielsen (2001), Shneiderman (1998) 
understryker är att för mycket information oftast leder till att användaren tröttnar och får svårt 
att ta till sig informationen. Vi tycker att information som inte är viktig och nödvändig för en 
användare bör tas bort i den mån det är möjligt. 
 
 
Informationen som finns i systemet tycker respondenterna därför vara begränsad i så stor 
utsträckning som möjligt och all oväsentlig information som inte är av relevans för att lösa en 
uppgift bör tas bort. Detta är något som även betonas av Mullet och Sano (1995). Larsson 
(2004) skriver att ett avancerat och krävande system inte behöver vara bättre ur en användares 
perspektiv. Larsson (2004) menar att enkelhet är att föredra. När det gäller att skapa en tydlig 
struktur på informationen för att minimera den kognitiva belastningen tycker Mullet och Sano 
(1995) att det uppnås genom att gruppera likartad information och att skapa relationer mellan 
grupperna. Vidare skall systemets design vara användarvänligt och lättförstålig vad det gäller 
funktionerna i system. Användaren skall ha full förståelse för vad deras handlande leder till 
samt kunna ångra gjorda val på ett enkelt sätt.  
 
När vi ställde frågor som berörde design generellt och hur det kunde inverka på användaren 
samt vad som är bra respektive dålig design, varierade svaren från våra respondenter. 
Flertalet svarade att designen påverkade, antingen en del eller mycket. God design tycker de 
flesta respondenterna är design som inte märks. Vi tror att svaren grundar sig i att 
respondenterna har erfarenhet av att använda generellt vanliga system såsom Microsoft 
Windows vilket kan ha påverkat svaren. Om en användare är van att använda ett system som 
har en enkel uppbyggnad är det något som de vill behålla och kunna applicera i nästa system. 
Detta är något som vi uppfattar som helt naturligt.  
 
Vi tycker även att några skillnader inte skall förekomma i hur utvecklaren går tillväga vid 
design av olika system. Vi kan också konstatera att mycket av det som är vedertaget inom 
systemvärlden vad det gäller design av ett generellt system vilket enligt respondenterna även 
bör gälla vid design av ett LMS. Detta kan vi koppla till Mullet och Sano (1995) som påpekar 
att en god design gör att betraktaren inte behöver fundera över själva förmedlandet. Nielsen 
(2001) förespråkar bland annat enkla dialoger och tala användarens språk vilket leder till 
design som inte märks och god användbarhet – så kallad genomskinlighet. Användaren vet 
vad den kan göra utan att tänka på utformningen. Välstrukturerat, lätt att navigera i, 
överblickbart samt att användaren lätt skall kunna känna igen sig och få rätt information vid 
rätt tidpunkt är andra svar på frågan om bra respektive dålig design. Mullet & Sano (1995) tar 
bland annat upp vikten av enkelhet och visuell struktur. Shneiderman (1998) och Nielsen 
(2001) anser att likartade lösningar vid design av ett system skall eftersträvas genom bland 
annat konsistens, genvägar, hjälp och återkoppling. Vi kan konstatera att det som är 
vedertaget inom systemvärlden, vad det gäller design av ett generellt system, även bör gälla 
vid design av ett LMS enligt respondenterna. 
 
Vi kan argumentera för det som författarna Nielsen (2001) och Schneiderman (1998) att om 
ett system följer generella riktlinjer leder det till att användaren får stöd av systemet och 
känner igen sig samt får förståelse för vad system genererar. Detta lär i sin tur underlätta 
inlärning för användaren och att koncentrationen och fokus kan ligga på själva ämnet och inte 
på att lära sig ett system. Vi argumenterar för att ett system skall vara lätt att använda ur ett 
pedagogiskt perspektiv samt lätt att förstå vad det gäller de olika funktionerna i systemet 
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genererar, vilket kan fås genom god design. Vidare tycker vi att systemet skall på alla 
tänkbara sätt stödja användaren i dess förståelse för vad dess handlande leder till och att fel av 
användare lätt kan ångras och korrigeras.  
 
På frågor som berör vad som bör undvikas vid design av ett system svarade de flesta 
respondenterna att de efterfrågar enkelhet och borttagande av onödig information som inte är 
av relevans för att lösa en uppgift. Användaren skall lätt kunna hitta rätt information vid rätt 
tidpunkt, detta är något som både Nielsen (2001), Shneiderman (1998) betonar i sina riktlinjer 
för information. Även Rosenberg (2001) tar upp detta nämner bland sina kärnfunktioner för 
ett LMS, dvs. att systemet skall tillhandahålla information och material som kan hämtas vid 
behov. Användaren hittar då informationen vid behov och behöver inte sålla eller sortera i 
stora textmassor. Vad det gäller själva omfattningen på informationen som finns i systemet 
skall den vara begränsad vilket understryks av Mullet & Sano (1995). När det handlar om att 
skapa en tydlig struktur på informationen för att minimera den kognitiva belastningen tycker 
Mullet & Sano (1995) att det uppnås genom att gruppera likartad information och att skapa 
relationer mellan grupperna. Nielsen (2001) och Schneiderman (1998) menar också att för 
mycket information oftast leder till att användaren tröttnar och får svårt att ta till sig 
informationen. 
 
Shneiderman (1998) framhåller att system som saknar förmåga att leverera eller utföra de 
handlingar som en användare efterfrågar ofta leder till otillfredsställelse och stress. Vi kan 
konstatera att detta är något som är vanligt förekommande i system, vilket av oss uppfattas 
som otillfredsställande och irriterande. När det gäller att söka efter information på ett enkelt 
och snabbt sätt anser vi att det är en självklarhet, utan denna möjlighet faller systemet vilket 
leder i sin tur leder till att användaren förmodligen väljer bort systemet. Vidare skall systemet 
stödja användaren i användandet av systemets olika funktioner. Användaren bör även få en 
förståelse för sitt handlande och veta vad det leder till samt kunna ångra gjorda val på ett 
enkelt sätt. Vi tycker att användaren på ett enkelt sätt skall kunna ångrar handlingar samt 
uppmuntras att undersöka nya alternativ vid fel (Shneiderman, 1998). Om en användare 
förväntar sig att systemet skall göra en viss sak men det blir något helt annat så anser vi att 
trovärdigheten av vad systemet kan leverera inte uppfyller de krav vi som användare ställer. 
System får heller inte vara för komplicerat utifrån en vanlig användares perspektiv och ge fel 
som användaren inte förstår och kan åtgärda på ett enkelt sätt (Shneiderman, 1998) 
 

5.2.2 LMS (designriktlinjer, kvalitet, distansutbildning, 
utvecklingsprocessen och framtiden) 

När vi frågade våra respondenter om de anser att designriktlinjer även skulle gälla vid 
designen av en lärplattform och i så fall i vilken utsträckning svarade de flesta att riktlinjer 
skall följas. De tillfrågade motiverade detta med att det skulle bli ett bra och strukturerat 
LMS. En av de respondenterna R6 menade med fasthet att riktlinjer skall följas, avvikelser 
tenderar att generera problem. Avsteg skall därför motiveras med varför företaget eller 
organisationen gör eventuella avsteg från de generella riktlinjer som rekommenderas av 
Nilsen (2001), Rosenberg (2001) och Schneiderman (1998).  
 
Det finns både för och nackdelar som vi ser det med att följa generella riktlinjer när det gäller 
ett LMS. Fördelarna tycker vi ligger i att systemet får ett liknande utseende som användaren 
förmodligen är vana att använda. Användaren kan som vi uppfattar det tillämpa tidigare 
förvärvad kunskaper från andra system. Detta kan i sin tur leda till att användare lättare 
accepterar det nya system och kommer fortare igång. Vilka nackdelar kan då vara värda att 
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belysa? De nackdelar som vi kan ana är att systemutvecklingen stannar av och inte följer nya 
generationers användarkrav för hur ett system bör designas. Vi tror nämligen att den nya 
generationen har helt andra krav på hur ett system skall se ut. Vidare så tror vi att ett LMS 
skiljer sig från vardagliga system så till vida att det är en utbildningsplattform som måste 
tillgodose fler perspektiv.  
 
När det gäller frågor som berör grundfunktioner i ett LMS så anser merparten av 
respondenterna att angivna standard skall följas, dock med ett undantag och det är respondent 
R2 som anser att erfarenheten får spela sin roll. Respondent R2 poängterar vikten av att tänka 
över vilket LMS som införskaffas och vilka möjligheter som finns att kunna utföra ändringar. 
Att svaren skiljer sig angående vilka grundkrav som skall gälla tror vi beror på att de vi valt i 
vår intervjuomgång I har helt olika kunskaper och erfarenheter av LMS. En annan faktor som 
kan vara avgörande på hur respondenterna svarat är vilken roll de har i den aktuella 
organisationen.  
 
Fyra av de tillfrågade respondenterna efterfrågar fler och bättre kommunikationsmöjligheter i 
ett LMS. Detta är en kärnfunktion som Rosenberg (2001) anser skall beaktas vid valet av ett 
LMS. Larsson (2004) i sin tur anser att distansutbildning är den frihet som tekniken skapar. 
Kommunikationsverktyget i ett LMS kan vara den friheten, möjliggjord av tekniken vilket 
skapar positiva upplevelser t ex. genom möjligheten att kommunicera oberoende av tid och 
rum enligt Christie (2006). 
 
När det gäller att följa riktlinjer tycker genomgående alla respondenter R1-R6, R8 att de skall 
följas. Visserligen skiljer sig svaren lite åt men slutsatsen är densamma, riktlinjer skall följas i 
någon form – oavsett om det gäller design eller utveckling.  
 
Flera författare, däribland Nielsen (2001), Shneiderman (1998), anser att det bör strävas efter 
struktur och konsistens i systemet. Designern bör sträva efter likartad terminologi vad det 
gäller menyer, hjälpvyer, färg, layout, teckensnitt, dessa bör användas konsekvent genom hela 
systemet (Shneiderman, 1998). Även Larsson (2004) anser att ett systems layout skall var 
enkel och tydlig vilket kan uppfattas som positivt av användarna. De flesta av de tillfrågade 
respondenterna vill ha rena ytor och enhetliga färger samt enhetligt teckensnitt genomgående 
på alla sidor.  En av de tillfrågade respondenterna, R2, vill att ”texten skall vara ren, enkel och 
vilsam för ögonen och inte vara gammeldags” Endast en av respondenterna, R8, ansåg att 
design inte hade någon nämnvärd påverkan på inlärningsförmågan. Vidare poängterade 
respondent R8 att färgvalet inte heller hade någon större betydelse. Vi vet att färger påverkar 
– rött varnar, grönt lugnar och detta kan användas inom design för att förtydliga.  
 
Nielsen (2001) har en punkt i sina riktlinjer som rör felmeddelanden och att de skall vara 
enkla att förstå. I system av olika slag brukar felmeddelanden vara röda – detta visar 
tendenser att vi visst påverkas av färger i system. En av respondenterna, R5, har defekt 
färgseende och det påverkade givetvis svaret såtillvida att respondenten ansåg att det var 
viktigt att använda sig av rätt färger vid designarbetet för att undvika problem. För starka 
kontraster och färger var en annan punkt som återkom och bör därför beaktas vid 
designarbetet. Enligt Schneiderman (1998) bör systemet vara designat så att användare inte 
kan göra fel vid användande av systemet. Om färger eller kontraster är för starka eller för 
svaga så påverkas möjligheten att göra fel.  
 
Två av respondenterna efterfrågade klara och tydliga anvisningar för knappar och 
navigeringsmöjligheter. Vi bedömer att en utvecklare bör följa de riktlinjer som Nielsen 
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(2001) och Shneiderman (1998) tar upp i sina teorier – bland annat punkterna enkla dialoger, 
tala användarens språk och genvägar enligt Nielsen (2001) samt genvägar, avvärjande av fel 
och återkoppling enligt Schneiderman (1998). Om inte detta sker så ökar risken för att 
användare får problem att använda systemet fullt ut vilket i sin tur leder till att accepterandet 
sjunker.  
 
Rosenberg (2001) tar till viss del upp detta i sin teori över de kärnfunktioner som bör finnas i 
ett LMS. Att kunna kommunicera och välja typ av kommunikation ger användarna olika 
möjligheter, vilket främjar möjligheten att använda systemet utifrån egna förutsättningar. 
Systemet skall även vara möjligt att personalisera – för både lärare och elever, en av 
respondenterna, R2, tyckte att det skulle var lite som Lunarstorm i sin utformning. Det skall 
vara möjligt att ”utforma sin sida själv”. Även på denna punkt håller vi med våra 
respondenter, det måste finnas möjligheter att kunna ställa in systemet så att det passar den 
enskilde användaren. Acceptansen för systemet och förmågan att lära in ökar om användaren 
själv kan ändra inställningar. Detta kan kopplas till Schneidermans (1998) punkt om att stödja 
känslan av kontroll. En användare som själv kan ställa in preferenser, personalisera, känner 
kontroll.  En av respondenterna, R6, efterfrågade möjligheterna att hantera 3D-bilder. Detta är 
enligt oss inte nödvändigt men kanske något som mer och mer efterfrågas av användarna 
beroende på vad som undervisas i systemet. Vidare framkom det att systemet skall vara 
SCORM-kompatibilitet och utbyggbart. Detta ser vi som en självklarhet och en av de 
viktigaste punkterna som gör ett LMS värt att välja. Skoglöf (2001) menar att ett system som 
är SCORM-kompatibelt är hållbart, interoperabelt, tillgängligt och återanvändbart. SCORM 
innebär enligt Skoglöf (2001) att stora mängder innehåll kan köras och följas upp i ett LMS 
samt flyttas mellan olika LMS. 
 
När vi ställde frågor som berörde användarmedverkan och varför det är viktigt så fick vi en 
klar och tydlig bild som pekade på att användaren skall vara med i hela processen. Att inte ta 
med användaren i systemutvecklingsprocessen visar sig ofta vara ett misstag. Enligt Preece, 
Rogers och Sharp (2002) sker ofta den traditionell systemutveckling skilt från användarna. 
Systemet initieras ofta av organisationsledningar för att möta uppkomna behov i 
organisationen och kravspecifikationer utgår från organisatoriska krav. Utvecklingen drivs av 
specialister utan närmare kontakt med verksamheten och dess användare (Preece et al., 2002). 
I stort sett samtliga i vår undersökning intervjuomgång I ansåg att det är viktigt att användaren 
är involverad i hela processen. Om användaren får medverka i ett tidigt skede skapas även en 
högre acceptans för systemet vilket leder till mindre motstånd vid införandet. Preece et al. 
(2002) anser att det bästa sättet att ta hänsyn till användarna vid utveckling av nya system är 
att använda verkliga användare, i motsats till verksamhetsledare eller ”spelade” användare, 
s.k. proxy-users.). 
 
Funktionaliteten är viktig men systemets användbarhet och användarnas benägenhet att 
använda det glöms ofta bort. Detta gör att systemet inte alltid svarar mot användarnas 
egentliga behov och ökar risken för att systemet får en för låg acceptans bland användarna 
(Preece et al., 2002). Vi bör därför utgå från användarnas behov och önskemål för att få bästa 
resultat (Preece et al., 2002). Det framkom även synpunkter i vår undersökning, 
intervjuomgång I som pekar på att för mycket fokus läggs på teknik istället för de 
pedagogiska värderingarna vilket i sin tur inte är bra ur ett användarperspektiv. Om vi 
säkerställer en hög användarmedverkan, hög användbarhet så kommer systemet att nyttjas och 
därigenom uppfylla organisationens mål (Preece et al., 2002).  
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När vi frågade våra respondenter om det ansåg att designriktlinjer även skulle gälla vid 
designen av en lärplattform och i så fall i vilken utsträckning svarade de flesta att riktlinjer 
skall följas. De tillfrågade motiverade detta med att det skulle bli ett bra och strukturerat 
LMS. En av de respondenterna menade med fasthet att riktlinjer skall följas, avvikelser 
tenderar att genererar problem och skall därför motiveras om varför företaget eller 
organisationen gör eventuella avsteg från de generella riktlinjer som rekommenderas av 
Nilsen (2001) och Schneiderman (1998).  
 
Det finns både för och nackdelar som vi ser det med att följa generella riktlinjer när det gäller 
ett LMS. Fördelarna tycker vi ligger i att systemet får ett liknat utseende som användaren 
förmodligen är van att använda. Användaren kan alltså enligt vår mening applicera tidigare 
förvärvad systemkunskap från andra system. Detta kan i sin tur leda till att användare lättare 
accepterar det nya system och kommer fortare igång. Vilka nackdelar kan då vara värda att 
belysa? Jo de nackdelarna som vi kan se är att systemutvecklingen avstannar och inte följer 
nya och yngre användares krav för hur ett system ska designas. Vi tror nämligen att den nya 
generationen har helt andra krav på hur ett system enligt dem får se ut. Vidare så tror vi att ett 
LMS skiljer sig från ”vanliga” system så till vida att det är en utbildningsplattform som måste 
tillgodose fler perspektiv.  
 
Då vi bad våra respondenter fundera över vad de tror ett LMS kommer att innehålla eller 
behöver innehålla för att klara sig på marknaden, framkom flera punkter av intresse. Dessa 
punkter blev sedermera underlag för vår kvalitativa intervju. Våra respondenter efterfrågade 
med eftertryck enklare och fler typer av kommunikation. ”Det bör finnas 
kommunikationsmöjligheter mellan deltagare – Chat, diskussionsforum etc.” Rosenberg 
(2001) tar till viss del upp detta i sin teori över de kärnfunktioner som bör finnas i ett LMS. 
Att kunna kommunicera och välja typ av kommunikation ser vi som en självklarhet att ett 
LMS skall kunna hantera då det ger användare olika möjligheter, vilket främjar möjligheten 
att använda systemet utifrån egna förutsättningar. Systemet skall även vara möjligt att göra 
mer personligt – för både lärare och elever, en av de intervjuade tyckte att det skulle var lite 
som Lunarstorm i sin utformning. Det skall vara möjligt att ”utforma sin sida själv”. Även på 
denna punkt håller vi med våra respondenter, det måste finnas möjligheter att kunna ställa in 
systemet så att det passar den enskilde användaren. Acceptansen för systemet och förmågan 
att lära in ökar om användaren själv kan ändra inställningar.  En av respondenterna 
efterfrågade möjligheterna att hantera 3D bilder och att kunna projicerade bilder. Detta är 
enligt oss inte nödvändigt men kanske något som mer och mer efterfrågas av användarna. 
Vidare framkom det att systemet skall vara SCORM-kompatibilitet och utbyggbart. Detta ser 
vi som en självklarhet och en av de viktigaste punkterna som gör ett LMS värt att välja. En 
aspekt som kom fram var att utformning när det gäller design av ett LMS, gäller vedertagna 
författares riktlinjer för att uppnå en hög grad av användbarhet.  

5.2.3 Lista över designriktlinjer 
Vid utförandet av listor som berörde riktlinjer inom utveckling/design och viktiga val vid 
inköp av LMS så framkom en hel del intressanta svar eftersom listan var rangordnad samt 
innebar val av de fem viktigaste faktorerna. Vi tolkar svaret som att samtliga efterfrågar 
enkelhet vilket både Nielsen (2001) och Schneiderman (1998) tar upp i sina designriktlinjer. 
Även Mullet och Sano (1995) tar på sitt vis upp enkelhet eftersom de anser att designern skall 
reducera och reglera en design så att all oväsentlig information försvinner, detta för att 
användaren skall få snabb förståelse och överblick över systemet. Vidare så har vi kommit 
fram till att kommunikationen ses som en av de viktigaste faktorer vilket även sex av 
respondenterna argumenterade för. Kommunikation inom ett LMS förstärker användbarheten, 
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givetvis beroende på hur kommunikationen är utformad. Enligt Gulliksen och Göransson 
(2002) är det viktigt att vi lär oss mer om användaren, deras mål och 
användningssammanhang för att kunna utveckla användbara system.  
 
Endast två av respondenterna, R2 och R6, tog upp SCORM-kompatibilitet, individanpassning 
och utbyggbarhet. Att SCORM-kompatibilitet tas upp som en viktig punkt anser vi beror på 
att respondenterna är erfarna inom LMS och har upplevt hinder och problem vid användande 
av LMS. Skoglöf (2001) tar bland annat upp interoperabilitet för innehåll i LMS, dvs. att det 
skall fungera över en stor bredd av hårdvara, operativsystem, LMS samt att material inom 
LMS är återanvändbart och uppdaterbart. Vi tror att respondenterna ser möjligheter med att 
kunna anpassa sitt LMS till SCORM. 
 

5.3 Intervjuomgång II 
 

5.3.1 Kärnfunktioner  
 
Av Rosenbergs (2001) 11 kärnfunktioner anser respondenterna R1-R6, R8 att följande utgör 
grundstommen i ett LMS: 

• Kompetensutvärderingsverktyg  
• Systemet kan få tillgång till e-learning program och hjälpa användaren att installera 

och konfigurera rätt programvara till rätt kurs 
• Systemet kan ge tillgång till utvärderingsverktyg som hjälper användaren i sin 

utbildning genom att känna av användarens ökade inlärningsförmåga och förvärvande 
av kunskap  

• Systemet tillhandahåller utbildningsmaterial 
• I systemet finns det möjligheter att bygga, bevara och sköta medlemsinformation, 

studieprogram, diskussion, länkar till rådgivare och chat funktioner  
• Learning Management Systemet måste var väl integrerat med andra system som 

företaget använder sig av i sin verksamhet 
 
När vi frågade våra respondenter vilka kärnfunktioner ett LMS skall innehålla så uppgav de 
ett antal som de ansåg vara viktiga och dessa skall ingå i ett LMS. De svar vi fick in var 
intressanta, respondenterna efterfrågade samma funktioner i LMS: et vilket vi finner 
anmärkningsvärt då vi i vår undersökning kan se skillnader på respondenterna kunskaper och 
erfarenheter.  Det borde enligt vår mening skilja sig. Respondenterna fann dock att vissa 
funktioner endast gäller som tillval om behov eller önskemål finns – även om dessa punkter 
kan vara nog så viktiga för ett väl fungerande LMS. Vi uppfattar detta som att respondenterna 
svarade utifrån deras egen situation och valde andra lösningar på de olika funktioner som de 
valde att välja bort. Vilka funktioner av Rosenberg (2001) 11 kärnfunktioner skall då ingå 
enligt våra respondenter och som även vi bedömer bör beaktas vid valet av ett LMS.   
 
Rosenbergs (2001) kärnfunktion nummer 3, kompetensutvärderingsverktyg kommer att hjälpa 
användaren i sin utbildning genom att känna av användarens inlärningsförmåga och 
skräddarsy fortsatt utbildning för användaren. Även för examinatorer och utbildare är det en 
viktig barometer att kunna få utvärderingar i hur användarna tar till sig kursmateriel. 
Utbildaren får på så vis feedback och kan anpassa utbildningen. Användaren kan via 
utvärdering ges indikation på hur den ligger till men även ges förslag på ytterligare studier 
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eller fördjupning. Att kunna utvärdera studenten över tiden blir en allt viktigare funktion dels 
för lärare men givetvis även för studenten. Studenten ges enlig vår mening en betydligt större 
frihet att kunna reflektera över tiden vilket vi tycker är bra.  

”Kompetensutvärderingsverktyg är en av de viktigare då den ger 
möjligheten att utvärdera eleven kontinuerligt över tiden. Eleven 
testar sig genom täta tester vilket ger bättre prov än de traditionella 
tentorna. Detta leder även till att eleverna ges möjligheten att 
reflektera över tiden vilket är bra.” (Respondent 2, Allan Kvalevaag 
IKT-samordnare) 

 
Rosenbergs (2001) kärnfunktion 4 – möjligheter att få tillgång till e-learning program och 
hjälpa användaren att installera och konfigurera rätt programvara till rätt kurs. Om dessa 
funktioner inte finns tillgängliga ökar risken för att studierna inte påbörjas eller att avhoppen 
ökar enligt vår mening. Även här anser vi att respondenterna tänker på att denna punkt utgör 
själva grunden – oavsett om användaren kan använda funktionerna i ett LMS så måste det 
först installeras och konfigureras för att kunna användas. Rosenberg (2001) påtalar att 
tekniken kan få för stort fokus, vilket även påpekades av respondent 8. Enligt Rosenberg 
(2001) kan användaren påverkas i en negativ riktning om tekniken ses som den enda 
lösningen på alla utbildningssituationer. Klassrumsundervisningen flyttas ofta till webben 
utan hänsyn till att undervisningen måste anpassas till det nya mediet, webbaserad utbildning 
är inte främst ett sätt att effektivt distribuera och administrera utan undervisningen måste 
anpassas till det nya mediet (Rosenberg, 2001). Vid distansstudier är det enligt Larsson (2004) 
dessutom svårare att få studenterna nyfikna på det som skall läsas – här måste tekniken 
kompensera. Respondent 8 betonade även pedagogikens viktiga roll i detta avseende. Enligt 
Rosenberg (2001) kan användaren påverkas i en negativ riktning om tekniken ses som den 
enda lösningen på alla utbildningssituationer. Klassrumsundervisningen flyttas ofta till 
webben utan hänsyn till att undervisningen måste anpassas till det nya mediet, webbaserad 
utbildning är inte främst ett sätt att effektivt distribuera och administrera utan undervisningen 
måste anpassas till det nya mediet (Rosenberg, 2001).  
 
Rosenbergs (2001) kärnfunktion nummer 5 - Systemet ska ge tillgång till utvärderingsverktyg 
som hjälper användaren i sin utbildning genom att känna av användarens ökade 
inlärningsförmåga och inhämtande av kunskap. Systemet kan därefter ge återkoppling till 
användaren samt även ändra den förbestämda utbildningsplanen. 
 
Rosenbergs (2001) kärnfunktion nummer 6, Systemet bör även enligt respondenten R2 se till 
att tillhandahålla utbildningsmaterial för användaren, Rosenbergs (2001). Kursmaterialet hålls 
även på så vis uppdaterat och aktuellt vilket i sin tur leder till kvalitetsvinster för den 
studerande. Det finns stora vinster med att tillhandahålla aktuellt kursmaterial, dels ur 
studerandeperspektiv men även för skolan eller företaget som utbildar. 

 
Rosenbergs (2001) kärnfunktion 10 – möjligheter att bygga, bibehålla och handha 
medlemsinformation. Respondenterna ser troligtvis detta som en grundfunktion, utan att 
kunna bygga, bibehålla och handha medlemsinformation så finns inga användare eller inget 
material i systemet.  
 
Rosenbergs (2001) kärnfunktion nummer 11, ett LMS måste även var väl integrerat med 
andra system som företaget använder sig av i sin verksamhet. Vid integrering med andra 
system får vi en mernytta tror respondenterna. Med integrering får vi även enkelhet i 
systemhanteringen och enkelhet är ju något som flera av författarna efterfrågar så som Nielsen 
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(2001) och Schneiderman (1998). Respondenterna kom även fram till att följande av 
Rosenbergs (2001) kärnfunktioner är bra om de finns med men utgör inte själva stommen i ett 
LMS utan fungerar mer som tillvalspunkter utifrån ett företags eller en organisations. Det 
gäller i första hand en kurskatalog som ligger online och en möjlighet att göra online 
registrering. Ett LMS kan agera som en informationstavla som kartlägger unik kompetens 
inom företaget och sammanställer den för en ansvarig eller för företaget. Vidare bör det finnas 
specialanpassade rapporter har användaren möjligheten att ställa frågor till systemet. 
 
Vi tror att alla Rosenbergs (2001) funktioner är av vikt för ett väl fungerande LMS, dock på 
olika nivåer. Vissa av punkterna som respondenterna ser mer grundläggande för ett LMS 
direkta existens och övriga mer för att säkerställa en hög kvalitet på utbildningen eller kursen. 
Det går att ha ett fungerande LMS utan att integrera KM resurser men det går inte att ha ett 
LMS som ingen klarar av att installera eller som saknar utbildningsmaterial. Dock skulle 
integrering med KM resultera i bättre kvalitet med instruktioner till användaren samt 
möjligheten att beställa litteratur för hemskickning. Tekniken skapar enligt Larsson (2004) 
frihet, vilket är väl värt en eftertanke.  
 

5.3.2 SCORM-kompatibilitet 
 
SCORM-kompatibilitet 

 
När vi ställde frågor om plattformsoberoende och SCORM-kompatibilitet samt varför det är 
viktigt när det gäller ett LMS svarade våra respondenter att det möjliggör flytt av 
utbildningsmaterial mellan olika plattformar och återanvändning av utbildningsmaterial vilket 
är viktigt ur flera olika perspektiv (Rosenberg, 2001). Om ett LMS inte är 
plattformsoberoende så är det ingen idé att investera i systemet, enligt respondenterna R2 och 
R6. Vidare tillade respondent R2 följande kommentar som stärkte det som kom fram under 
intervjuomgång II nämligen att  
 

”kurser oavsett vilket land de är producerade i skall kunna användas i 
vilket LMS som helst”. (Respondent 2, Allan Kvalevaag IKT-
samordnare) 

 
 
Respondenten klargjorde även att de ska gå att lämna och dela med sig av de kurser som finns 
i respektive land. Skoglöf (2001) menar även att kostnaderna kan sänkas med upp till 80 % 
genom att skapa innehåll som är hållbart, interoperabelt, tillgängligt och återanvändbart. Detta 
ger enligt oss även en hög grad användbarhet som vi tycker följer vedertagen standard. 
  

”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda 
en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, 
effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” 
ISO 9241-11-11 (1998) 
 

Vi kan dela åsikt med respondenterna R2 och R6 och konstatera att plattformsoberoende är en 
av de absolut viktigaste funktionerna som måste ingå i ett LMS. Detta gäller enligt 
respondenterna oavsett hur bra och användarvänligt systemet är i sig självt. Det måste enligt 
respondenterna R2 och R6 gå att flytta utbildningsmaterial mellan olika plattformar och 
återanvända utbildningsmaterial.   

42 



   

5.3.3 Utbyggbarhet 
När vi gick in på frågor som berörde möjligheten att bygga ut och att expandera ett befintligt 
LMS framkom det under intervjun att denna funktion av respondenterna R2 och R6 ansågs 
som näst viktigast vid val av ett LMS. Med detta menar respondenterna R2 och R6 att det 
finns moduler eller funktioner som kan köpas till eller slås på vid behov eller önskemål. Vi 
kan se att respondenterna tänker sig ett, från början, relativt enkelt LMS som efterhand det 
används kan byggas ut till att bli mer innehållsrikt på funktioner. En del funktioner bör växa 
fram dels från studenterna, dels från dem som använder lärplattformen inifrån så som 
utbildare m.fl. Detta poängterades även av nästa respondent med följande uttalande  
 

”Ett LMS bör även kunna växa genom att bygga ut med nya moduler 
som behövs för nya utbildningssituationer. Detta är något som är 
mycket viktigt om investering i ett LMS skall kunna genomföras.” 
(Respondent 2, Allan Kvalevaag IKT-samordnare) 

 
”Man bör se det som så att om man köper ett LMS så bör man se till 
möjligheterna att saker och ting kan kopplas på om det inte finns med 
från början, så att man inte står där och upptäcker på resans gång att 
nu har vi inte detta nu får vi bygga ett nytt system, se då hellre till att 
systemet kan växa.” (Respondent 2, Allan Kvalevaag IKT-
samordnare) 
 
”Köp ett system, försök täcka så mycket som möjligt av ditt behov men 
ta också reda vad det finns för möjligheter att växa i det.” 
(Respondent 2, Allan Kvalevaag IKT-samordnare) 

 
Vi kan se kopplingar till Nielsens (1993) learnability som är en grundläggande faktor för 
användbarhet. Användaren (student, utbildare) skall på ett snabbt och enkelt sätt lära sig att 
hantera systemet vilket vi tror är enklare vid ett mindre, grundläggande LMS. Vidare så 
skriver Nielsen (1993) om efficiency, vilket skall beskriva hur mycket en användare kan få ut 
av ett system utifrån hur användaren har lärt sig att använda systemet. Graden efficiency 
skulle troligen öka med fler funktioner, moduler i ett LMS. Fler funktioner, moduler i ett 
LMS skulle säkerligen även leda till högre grad av satisfaction enligt Nielsen (1993) 
 

5.3.4 Kommunikation 
När vi gick in på frågor som berörde funktionen kommunikation och hur den bör vara 
utformad fick vi flera olika svar från våra respondenter R2 och R6. Dessa ansåg vi vara 
intressanta att ta upp i denna diskussion. Kommunikationen är den faktor som respondenterna 
R2 och R6 anser mest påverkar lärandet i positiv bemärkelse – med bra 
kommunikationsmöjligheter blir behovet av ett fysiskt klassrum med en fysisk lärare mindre.  
 
Enligt Schneiderman (1998) är det viktigt att göra en användare av ett system till 
initiativtagare istället för respondent – detta går att uppfylla genom 
kommunikationshjälpmedel i ett LMS. Med goda kommunikationshjälpmedel kan vi få igång 
debatt och gruppsamtal vilket Larsson (2004) påtalar är svårt vid distansundervisning.  
En första tanke som vi kom att tänka på var om författarna Nielsen (2001) och Shneiderman 
(1998) vedertagna riktlinjer/principer även gäller och kan applicera på utformningen av 
kommunikationen i ett LMS? En av respondenter poängterade att:  
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”Kommunikation en av de absolut viktigaste funktionerna i ett LMS, 
kommunikation är ett av stödbenen. Användaren arbetar med en 
maskin och saknar därför reflektionsmöjligheter gentemot andra 
individer, Kunskap växer i samspel med andra, men kan även växa 
med interaktion med ett system, då saknas dock möjlighet till att 
diskutera och testa av idéer med andra användare. Kommunikation i 
ett system kan vara allt från E-post, forum till Chat, det vill säga 
bildkommunikation i realtid då lärare och elev för samtal öga för öga. 
Kroppsspråket blir även här en viktig del när deltagarna inte har 
träffas en levande bild säger mycket.” (Respondent 2, Allan 
Kvalevaag IKT-samordnare) 

 
Det bör enligt våra respondenter R2 och R6 finnas flera typer av kommunikation för att 
tillgodose det allt ökande behovet. De som idag studerar på distans har ofta olika bakgrund, 
erfarenheter och varierande kunskaper av att hantera ett distansutbildningsgränssnitt. Således 
bör det finnas flera kommunikationsmöjligheter så som E-post, chat, forum och eventuellt 
webcam för att tillgodose de olika kommunikationsbehoven. Detta är något som vi även vi 
ser som en avgörande funktion som måste tillgodoses för att möta framtidens studenter. 
Christie (2006) påstår dock att en ny generation är framme vid lärandet, vilka är vana vid helt 
andra metoder för inlärning. Om olika kommunikationsmöjligheter finns förbättras även 
möjligheterna för studenterna att studera oberoende av tid och rum vilket Larsson (2004) 
framhåller som positivt. En av respondenterna R2 ser det som en generationsfråga som vi 
måste hitta lösningar på  
 

”Den yngre generations ställer helt andra krav på detta, där är det 
naturligt med chat, de har ett eget språk och egna förkortningar som 
vi inte begriper, det skall gå fort. Det kommer att bli svårt att 
hantera.” (Respondent 2, Allan Kvalevaag IKT-samordnare) 
 

Denna teori stärks även av Christie (2006). Respondenten R6 ser det som så att det borde 
finnas en palett av valmöjligheter.  
 

”Det är bra om det finns en palett bestående av chat, 
processdagböcker, grupprumsbildande, dela dokument eller e-post, 
chat och att kunna skicka filer emellan sig är ett måste.” (Respondent 
2, Allan Kvalevaag IKT-samordnare) 

 
Vi tycker detta är en utmärkt lösning där användarna får möjligheten att välja olika 
kommunikationsmöjligheter som passar användaren bäst utifrån de olika situationerna. I 
framtiden önskar en av våra respondenter R6 att få tillgång till en riktig lärare i 3D som 
projiceras via datorn. Detta är något som vi tror kommer men det ligger nog en bit fram i 
tiden då dagens teknik inte räcker till. Christie (2006) föreslår bland annat användande av 
datorspel för inlärning samt den mobila tekniken som framtid inom e-learning. 
 

5.3.5 Personalisering 
Vi kan utifrån de svar vi ha fått in vad det gäller att kunna personalisera i ett LMS, tolka det 
som att det är viktigt för den enskilde distansstudenten då det påverkar lärandet i positiv 
riktning. Vi tolkar respondenternas R2 och R6 svar såtillvida att om möjlighet till att 
personalisera finns så ökar även den egna tillfredställelsen vilket i sin tur påverkar förmåga 
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till att lära in. Larsson (2004) anser att ett systems layout och användbarhet skall vara enkel 
och tydlig vilket uppfattas som positivt av användarna. Om användarna har möjlighet att 
själva ställa in färg, form, layout etc. så bör allas, eller åtminstone ett flertals, önskemål kunna 
uppfyllas vilket i sin tur leder till en positiv upplevelse.  
 
Våra respondenter R2 och R6 menar att behovet ökar hela tiden var det gäller att kunna 
personalisera. Detta tycker vi ligger i linje med vad dagens unga användare vill kunna göra i 
system och borde därför vara möjligt även i ett LMS.  Studenter som idag studerar på distans 
är troligen mer vana vid miljöer som till exempel Lunarstorm och Facebook, där varje 
användare ges möjligheten att personalisera den egna ytan. Enligt en av de tillfrågade 
respondenterna R2 så tänker dagens ungdomar på ett annat sätt vilket är svårt att sätta sig in i, 
vad är de verkligen efterfrågar och hur de vill kunna personalisera? Det som är önskvärt i 
andra system borde således gå att utföra i det LMS som vi väljer. Vi frågade bland annat 
respondenterna R2 och R6 huruvida detta behov skiljer sig från övriga typer av interaktiva 
system och vilken påverkan det skulle kunna ha i ett LMS. Svaret vi fick är att det troligtvis är 
viktigt även i andra system men i ett LMS påverkar det lärandet i positiv bemärkelse – det blir 
roligare och högre trivselfaktor vilket i sin tur påverkar antalet avhopp från kurser. 
Respondenterna R2 och R2 ansåg vikten av att kunna personalisera då påverkar 
inlärningsförmågan, detta är något som viktigare med tiden efter hand som nya generationer 
växer upp och ställer detta krav dvs. att kunna personalisera. 
 
Vi frågade bland annat respondenterna R2 och R6 huruvida detta behov skiljer sig från övriga 
typer av interaktiva system och vilken påverkan det skulle kunna ha i ett LMS. Svaret vi fick 
är att det troligtvis är viktigt även i andra system men i ett LMS påverkar det lärandet i positiv 
bemärkelse – det blir roligare och högre trivselfaktor vilket i sin tur påverkar antalet avhopp 
från kurser.  
 
Respondenterna R2 och R6 ansåg att möjligheten att kunna personalisera påverkar 
inlärningsförmågan. På frågan om vi tror att acceptansen för ett system ökar om användaren 
har möjlighet att personalisera så poängterade en av våra respondenter R2 att det skall finnas 
möjligheter att göra egna inställningar i ett LMS. Det ökar acceptansen och användarens 
tillfredställelse samt trivsel vid interaktion med systemet enligt respondenten R2. Att kunna 
personalisera tycker vi stödjer känslan av kontroll som Schneiderman (1998) tar upp. 
Användare vill även gärna känna kontroll över systemet samt att systemet klarar av att svara 
på deras handlingar. Vi tror också att möjligheten att personalisera ökar det begrepp som 
Nielsen (1993) skriver om – satisfaction. Denna faktor beskriver enligt Nielsen (1993) den 
subjektiva tillfredsställelsen av att använda ett system. Ett system skall uppfattas som 
angenämt att använda och som tilltalande att arbeta med (Nielsen, 1993). 
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6 Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga hur ett LMS bör vara utformat vad det gäller 
design, funktion och användbarhetsfaktorer och vad man bör tänka på vid valet av ett LMS. 
Dessa ingångsvärden skulle sedan kunna vara företag och organisationer till hjälp i processen 
att välja en väldesignad, funktionell och användbar lärplattform.  
 
Den första slutsatsen vi kan dra utifrån vår undersökning är att det faktiskt finns några 
specifika faktorer som en organisation eller ett företag definitivt bör tänka på vid val av ett 
LMS. Dessa faktorer är SCORM-kompatibilitet, utbyggbarhet och 
kommunikationsmöjligheter. En annan faktor som är viktig att tänka på vid val av ett LMS är 
att utformningen och att designen följer vedertagna standarder för att säkerställa hög 
användarvänlighet och användaracceptans, på liknande vis som för ett standardsystem. 
Ytterligare faktorer berör generationsskifte och systemets möjlighet att möte framtida krav 
och önskemål. Dessa krav gäller bland annat möjligheten att kunna personalisera och 
kommunicera på nya sätt som är anpassat till den egna individens önskemål i en 
distanslärsituation. 
 
I hela uppsatsen finns fokus på lärandet och användbarheten, hur detta påverkas av 
utformning, teknik etc. De tendenser vi har kunnat se är att texten påverkar – utformningen, 
storleken, färgen, mängden etc. tillsammans med utformningen av själva gränssnittet. 
Användbarheten är kopplad till lärandet och ett LMS med hög användbarhet främjar troligtvis 
lärandet i en positiv riktning, dock inte utan undantag.  
 
I slutändan handlar valet av LMS om att välja en lärplattform som främjar lärandet – både 
direkt mot eleven i form av utformning och användbarhet men också i enkelheten att använda 
lärplattformen för lärarna. Vi tror att med vedertagna regler, tillsammans med våra slutsatser, 
att valet av lärplattform förenklas och att lärandet i förlängningen främjas. Givetvis blir 
plattformen också vad man gör den till – det gäller att använda den på ett bra och tilltalande 
sätt, men det är ett annat problemområde. Vidare tror vi att distansutbildning via LMS är 
något som kommer att öka i framtiden. Ser vi till hur samhället är uppbyggt idag kan många 
människors lärsituation förändras till det bättre med mer avancerade, och bättre valda, 
lärplattformar. Vi tror samtidigt att det alltid kommer att finns behov av en fysisk mötesplats 
mellan lärare och elever, men var själva lärandet i framtiden kommer att ske är svårt att veta. 
Vi kan dock konstatera att LMS och distansutbildning kommer att öka och att skolans 
betydelse som plats för inhämtning av kunskap kommer successivt att minska i framtiden. Att 
välja rätt LMS för ett företag eller organisation blir därför en viktig faktor.  
 
Det skulle ha varit intressant att genomföra en större undersökning med en annan metod än 
den vi valde. En enkät undersökning med en större population med en annan bakgrund än de 
som ingått i vår undersökning hade kanske gett ett annat resultat än det vi har kommit fram till 
i vår undersökning. Vi hade sedan kunnat testa dessa resultat på en organisation/företag för att 
se om det vi har fått fram överrensstämmer med det som framkom i vår undersökning.  
 
I vår undersökning framkom ett antal faktorer som vi kan konstatera är av betydelse vid valet 
av ett LMS. Dessa faktorer är SCORM, utbyggbarhet och kommunikationsmöjligheter. 
Utformningen och designen bör följa vedertagna standarder för att säkerställa hög 
användarvänlighet och användaracceptans.  
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
På endast några år har e-Learning ändrats från ett specialiserat hantverk till att i högsta grad 
vara med i företagens kompetensförsörjning. Det har varit möjligt tack vare en explosiv 
framväxt av infrastruktur, främst i form av LMS, vilka tillsammans med vissa större 
användarorganisationers behov drivit fram en användbar standard - SCORM. Ett problem vi 
står inför är att definiera på vilket sätt organisationen vill använda alla element inom SCORM. 
Det är viktigt att skapa en strategi för företagets kompetensförsörjning, liksom hur e-
Learningmoduler skall produceras. Arbetet handlar om att ta fram riktlinjer, kravdokument, 
processer och mallar. Här finns också ett mentalt steg att ta från att se utbildning som en 
isolerad aktivitet till att se inlärning som en integrerad del i de anställdas arbetsuppgifter. Här 
ser vi en potentiell möjlighet att fortsätta studera ämnet SCORM, LMS och LCMS genom att 
titta på företags strategier för kompetensförsörjning eller hur e-Learningmoduler skall 
produceras i en viss typ av verksamhet eller varför inte hur synen på utbildning påverkar 
lärandet. 
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Bilaga 1 – frågor intervjuomgång I 
 
Design & användbarhet 
 
Fråga 1: Vilken inverkan har designen av ett LMS på användarens (lärare eller student) 
inlärningsförmåga? 
 
Fråga 2: Ge exempel på hur bra respektive dålig design kan påverka användarens (lärarens 
eller studentens) inlärningsförmåga? 
 
Fråga 3: Finns det faktorer vad gäller design av ett LMS som man bör undvika för att uppnå 
ett användbart LMS? 
 
Fråga 4: Hur påverkar designen av funktioner, färgval och teckensnitt möjligheten till en 
optimal inlärning?  

 
Fråga 5: Finns det specifika grundkrav vad gäller design som säkerställer en hög kvalitet på 
ett LMS? Exempelvis teckensnitt, färg, form etc.  
 
Fråga 6: Hur tycker du ett LMS skall vara designat för att möta krav från framtidens 
distansutbildningar?  
 
Fråga 7: Vilka faktorer (god informationsstruktur, design, läsbarhet…etc.) tycker du bör 
ligga som grund för ett väldesignat och användbart LMS? 
 
Fråga 8: Tycker du att en utvecklare/designer skall utgå från framtagna riktlinjer vid design 
av ett LMS? Om ja, i hur stor utsträckning? 
 
Fråga 9: Hur ser en utvecklingsprocess av ett LMS ut? 
 
Användarmedverkan 
Fråga 1: Varför är det viktigt att involvera användarna vi designarbetet? 

 
Fråga 2: Vilken möjlighet skall en användare ha att påverka utformningen, designen av ett 
LMS? 
 
Fråga 3: När under processens gång genererar användarmedverkan som mest i utbyte? 
 
Fråga 4: Hur stor grad av användarmedverkan bör man ha för att LMS:et skall bli användbart 
och accepterat? 
 
Övrigt 
Fråga 1: Tillverka en lista över designriktlinjer – 5 riktlinjer för utveckling/design av LMS 
och 5 som är viktiga vid val/inköp av LMS 
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Bilaga 2 – intervjuguide Intervjuomgång II 
 
Underlag för kvalitativ intervju gällande riktlinjer för vilka faktorer som bör tas i beaktande 
vid val av LMS 
 
Agenda 

• Presentation 
• Bakgrund till uppsatsen så som problemformulering och syfte 
• Frågor 
• Avslutning 

 
Presentation 
Presentation av oss i gruppen och av respondent 
 
Bakgrund 
Vi i gruppen berättar om uppsatsens bakgrund, syfte och problemformulering 
 
Frågor 
Definitioner 

• Ge din definition av LMS och ett reguljärt system 
• Definitionen av ett system är helheten av flera olika delars samlade egenskaper och ett 

LMS definieras en serie funktioner i ett system designade för att leverera, hålla reda 
på, rapportera om och administrera data eller information gällande utbildning. Vad 
anser du är den väsentliga skillnaden mellan ett LMS och ett vanligt system?  

• Finns det något som särpräglar ett LMS (från andra system) och vad är det – sett till 
design, funktion eller syfte? 

 
Designriktlinjer 
Nielsens och Shneidermans listor finns utskrivna och presenteras för respondent i samband med respektive fråga. 

• Nielsen tar upp tio regler/riktlinjer för att åstadkomma en hög grad av användbarhet – 
bör dessa 10 följas även när det gäller LMS? 

• Bör någon av punkterna tas bort då det gäller LMS och dess användbarhet? 
• Shneiderman har utformat 8 gyllene regler/designprinciper som han påstår kan 

tillämpas på de flesta interaktiva system – anser du att dessa 8 punkter har samma 
relevans vad gäller LMS? 

• Kan du påstå att vissa av dessa punkter är viktigare än andra vad gäller LMS och kan 
du rangordna dem efter vikt? 

 
Kärnfunktioner i ett LMS 
Rosenbergs lista finns utskriven och tillgänglig för oss och respondent i samband med frågor. 

• Rosenberg tar upp 11 kärnfunktioner som han tycker bör finnas med i ett LMS. Håller 
du med om dessa punkter, saknar du något eller vill ha bort något? 

• Anser du funktionerna rangordnade eller skulle du vilja rangordna dem annorlunda? 
 
Uppföljning intervju 

• I intervjuomgången I som utfördes framkom tre punkter som skilde sig från dessa 
riktlinjer/principer – hur resonerar du kring dessa punkter gällande LMS kontra 
allmänna/övriga typer av system: 
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o Vikten av kommunikation 
o Möjlighet att personalisera 
o SCORM-kompatibilitet 

 
Kommunikation 

• Kommunikation är viktigt i många typer av system – är det speciellt viktigt i ett LMS 
och i så fall varför? 

• Hur bör kommunikationen vara utformad och fungera? 
• Kan man applicera Nielsen och Shneidermans riktlinjer/principer på utformningen av 

kommunikation i ett LMS? 
 
Personalisera 

• Möjligheten att personalisera i ett LMS var något som flera respondenter tog upp vid 
förra intervjun – varför tror du att det svaret kom fram? 

• Är det lika viktigt att kunna personalisera i andra typer av system som i ett LMS? 
• Vad kan man få ut av möjligheten till personalisering i ett LMS? Vad kan det generera 

i slutändan? 
 
SCORM 

• Vad innebär SCORM-kompatibilitet för LMS? 
• Varför är det viktigt att ett LMS är SCORM-kompatibelt? 
• Är det viktigare att ett LMS är SCORM-kompatibelt än ett vanligt system och i så fall 

varför? 
 
Övrigt 

• CASE – ponera att du efter att ekonomin fått styra har tre LMS att välja på vid 
införandet i din organisation/ditt företag – vilka faktorer/riktlinjer/principer/funktioner 
är det som påverkar ditt val? 

• Hade samma utformningsfaktorer styrt dig i ditt val av annat system, exempelvis e-
post, affärssystem eller dylikt? 

• Vad skulle du klassificera som det absolut viktigaste att tänka på vid val att ett LMS – 
varför? 

 
 
Avslutning 
Har respondenten något att tillägga? 
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