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Sammanfattning

I dagens informationssamhälle har fokuseringen på livslångt lärande och kontinuerlig
kompetensutveckling blivit en viktig fråga. E-learning kan vara en teknik som får en
avgörande roll för både individers och organisationers utveckling framöver. E-
learning kan definieras som ett koncept för att distribuera utbildning och lärande via
Internet eller ett lokalt nätverk. En e-learningapplikation kan ses som en relativt ny
typ av informationssystem vars syfte är att öka användarens kunskaper inom ett
aktuellt område. Denna rapport undersöker huruvida det finns någon skillnad mellan
att utveckla ett traditionellt informationssystem och en webbaserad e-
learningapplikation. Undersökningen genomförs i former av litteraturstudie och
intervjuer. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan hur en livscykelmodell för
ett traditionellt informationssystem ser ut jämfört med hur en livscykelmodell för en
webbaserad e-learningapplikation ser ut. Resultatet visar även att det tillkommer fler
intressenter och kompetenser i ett e-learningprojekt än vid ett traditionellt
systemutvecklingsprojekt.
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1 Inledning

Tekniska hjälpmedel har en längre tid använts för utbildning på distans. En viktig
förutsättning för utvecklingen av e-learning har varit utvecklingen av
informationstekniken. Den har möjliggjort att alla som har tillgång till en dator och
Internet kan använda sig av e-learning. E-learning är en relativt ny form av
distansutbildning och kan definieras som ett koncept för att distribuera utbildning och
lärande via Internet eller ett lokalt nätverk. I samband med e-learning utnyttjas text,
ljud, grafik, illustrationer, video, animationer och simuleringar i kombination för att
skapa en lärande miljö.

Genom att kombinera informationsteknik med lärande kan e-learning få stor
betydelse. E-learning kan bli ett komplement till traditionell utbildning både i skolor
och i organisationer (Wahlström, 1996; Rosenberg, 2001). Det mesta tyder på att
informationssamhället har ett annat behov av kunskap och kompetensutveckling än
vad industrisamhället fordrade. Enligt Distansutbildningskommittén, DUKOM (1998)
innebär den allt snabbare utvecklingen av informationsteknik inom alla områden att
varje individ måste utveckla och förnya sin kompetens. Kunskap ses i större
utsträckning som färskvara vilket gör att det kontinuerliga lärandet, det livslånga
lärandet, måste utvecklas. I en organisation är en effekt av att en enskild individ söker
ny kunskap att organisationen kan utvecklas. E-learning kan bli ett verktyg som ger
individer möjlighet att kunna tillgodogöra sig dessa nya kunskaper.

Systemutveckling kan sammanfattas som det arbete som utförs och ligger till grund
för att ett informationssystem skapas (Andersen, 1994). Ett informationssystem kan
användas för kommunikation mellan människor i en organisation. Enligt Tannenbaum
(1998) syftar multimedia till interaktiva program som utnyttjar datorns förmåga att
kombinera text, ljud, bild, video och animation. En e-learningapplikation, såsom ett
undervisningsprogram eller en kurs, är ett interaktivt informationssystem där flera
medier kombineras. Det finns både likheter och skillnader mellan traditionella
informationssystem och nya typer av informationssystem, såsom webbaserade e-
learningapplikationer. En likhet är att de båda kan anses vara system för insamling,
bearbetning, lagring överföring och presentation av information. Frågan är vad som
skiljer i arbetet med att utveckla traditionella informationssystem och e-
learningapplikationer?

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns någon skillnad mellan att
utveckla ett traditionellt informationssystem och en webbaserad e-learningapplikation.
Detta kommer att göras med avseende på om det finns någon skillnad mellan deras
livscykelmodeller och vilka intressenter och kompetenser som ingår i respektive
projekt.
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2 Bakgrund

En e-learningapplikation kan ses som ett kommunikationsverktyg i syfte att öka
användarens kunskap inom ett eller flera områden. Det finns dock en mängd olika
begrepp som används för att beskriva e-learning som till exempel interaktiv
utbildning, Onlineutbildning och e-utbildning. I detta arbete kommer det samlade
begreppet betecknas som e-learning. Läsaren skall genom rapportens bakgrund få en
förståelse för området systemutveckling och vilken roll som e-learning kan få i
framtiden. För att läsaren skall sättas in i arbetet inleds det med en genomgång av
vissa grundläggande begrepp som berör systemutveckling och e-learning, vilka är
väsentliga för kommande problembeskrivning. För att ge en känsla av komplexiteten i
att utveckla ett informationssystem skall först mänsklig informationshantering
belysas.

2.1 Människans informationsprocesser

Den kognitiva psykologin handlar om människans informationsprocesser, det vill säga
människans sätt att inhämta, bearbeta och använda information om världen. Enligt
Lundh, Montgomery och Waern (1992) består människans informationsprocesser av
ett antal olika processer. Perceptionsprocesser innebär att människan tar in
information via sina sinnen och tolkar informationen på olika sätt. Exempel på
minnesprocesser är att människan lär sig något nytt, lägger det på minnet eller känner
igen något som finns lagrat i minnet. Tankeprocesser går ut på att människan
funderar, resonerar, analyserar, fantiserar osv. Språkliga processer kan vara att
människan tar in information via tal och text, formulerar sig muntligt och
kommunicerar med andra. Exakt vilken information en individ tar in beror på var
individen fäster uppmärksamheten och olika människor uppmärksammar olika
detaljer. Samma sak kan betyda olika för olika människor. Det kan även ha olika
betydelse för samma person vid olika tillfällen (Lundh, m.fl.,1992).

Enligt Flood och Carson (1993) är upplevelsen av komplexitet kopplat till individen
och det finns en förändringsaspekt i komplexitet. Människan kan gå från att tycka att
något är komplext till att tycka att det inte är komplext beroende av att erfarenhet och
färdigheter förändrar sig (Flood och Carson, 1993). Till skillnad från människan styrs
datorn av fasta regler enligt ett tänkande som främst bygger på logik. Enligt Andersen
(1994) består ett informationssystem av både mentala processer hos den enskilde
människan i form av informationsbehandling och av informationsbehandling som
förutsätter att informationen uttrycks fysiskt, att det finns data som representerar
informationen.

2.2 Systemutveckling

För att läsaren skall få insikt i vad systemutveckling innebär kommer det i detta
avsnitt att redogöras för en mängd av de olika begrepp som systemutveckling
innefattar. Avsnittet kommer att skildra hur olika författare ser på systemutveckling.
System kommer att diskuteras och det kommer ges en beskrivning av skillnaden
mellan information och data. Vidare kommer informationssystem, systemutvecklare
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och intressenter att beskrivas. De hjälpmedel som finns att tillgå i
systemutvecklingsprocessen kommer också att kort redovisas.

2.2.1 Informationssystemutveckling

På 1960-talet introducerade Langefors (1986) begreppet systemering, vilket
representerar de aktiviteter som krävs för att utveckla och designa ett
informationssystem. Enligt Langefors (1986) är målet med systemering att:

• Stödja användare och objektsystem i syftet att nå deras mål.
• Ett informationssystem skall förse användare med sådan information som är

relevant för objektsystemets mål och beslutstagande.
• Informationssystemet skall bli accepterat av de användare som skall använda

systemet.

Begreppet objektsystem som Langefors (1986) tar upp kan ses som den avgränsade
delen av den verksamhet som skall studeras. Det som dock bör uppmärksammas i
Langefors (1986) beskrivning av målen med systemering är att han utgår från
informationssystem i företag. Det finns dock befintliga informationssystem som
användare kan utnyttja utan att användaren ingår i något företag. World Wide Web,
dataspel och system för e-learning är exempel på sådant som kan delge en användare
för denne relevant information, utan att detta knyts direkt till arbetsuppgifter inom en
bestämd organisation.

Enligt Andersen (1994) handlar systemutveckling om det arbete som ligger till grund
för att ett informationssystem skapas. Andersen (1994) anser att systemering är en del
av systemutveckling tillsammans med realisering och implementering. Bansler (1990)
skriver att trots att det inte finns någon entydig definition av begreppet
systemutveckling är det numera underförstått att målet med systemutveckling inte
bara är att utveckla ett datasystem i snäv mening. Ofta behövs det även göras
förändringar i de befintliga arbetsprocesserna och den existerande
arbetsorganisationen inom den verksamhet där informationssystemet skall utvecklas.
Enligt Bansler (1990, s.6) innebär systemutveckling följande:

”Med systemutveckling menar jag de aktiviteter som utförs i anknytning
till en verksamhet med avsikt att förändra arbetsprocesserna och
arbetsorganisationen inom verksamheten genom utveckling och
införande av nya datasystem.”

Bansler (1990) menar att systemutveckling inte skall ses som en ren teknisk
förändringsprocess utan som en form av organisationsförändring. Även Andersen
(1994) för ett liknande resonemang och tar upp begreppet ”pso-utveckling” (person-,
system- och organisationsutveckling). Andersen (1994) anser att det är betydelsefullt
att inte se utvecklingen av ett informationssystem som någon isolerad företeelse och
betonar vikten av att även medarbetarna och organisationen skall utvecklas parallellt
med utvecklingen av informationssystemet. Enligt Grundén (1992) har det dock inte
alltid varit självklart att systemutveckling inneburit både utveckling av
informationssystem och organisation. Tidigare utvecklades ett ADB-system
(automatisk/administrativ databehandling) och en organisation var för sig.
Systemutvecklingsarbetet byggde på ett tekniskt synsätt. Denna syn har dock
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förändrats och det har blivit viktigare att uppmärksamma att det finns ett samband
mellan utformning av ADB-system och utveckling av organisation (Grundén, 1992).

Alla ovan nämnda författare betonar vikten av att se till helheten. De olika delarna,
person, organisation och system måste samverka för att resultatet skall bli ett väl
fungerande system. Olika författare använder begreppen systemutveckling kontra
systemering relativt synonymt, men viss åtskillnad görs. I denna rapport kommer
dock begreppet systemutveckling att nyttjas i enlighet med den definition som görs av
Andersen (1994) där systemutveckling är det arbete som ligger till grund för att ett
informationssystem skapas.

2.2.2 System

Det som karaktäriserar ett system enligt Flood och Carson (1993) är att det består av
en samling komponenter som är relaterade till en organiserad helhet. Systemgränsen
runt systemet utgör den skiljelinje som finns mellan systemet och dess omgivning.
Komponenterna har egenskaper eller kvalitet i form av olika attribut och den feedback
som förekommer mellan komponenter är av stor betydelse. Vad gäller relationer och
kommunikation mellan komponenterna kan det vara flöden i form av materia,
information eller energi (Flood & Carson, 1993). Även Grundén (1992) definierar att
ett system består av ett antal komponenter som är relaterade till varandra. Systemet
befinner sig i en omgivning och komponenternas egenskaper och funktioner
sammanhänger med deras positioner inom systemet. Det som är utmärkande för ett
system anser Grundén (1992) vara komponenter och relationerna dem emellan. När en
komponent förändras påverkas andra komponenter och även hela systemet.

2.2.3 Information, data och kunskap

Andersen (1994) skriver att information är upplysningar om faktiska och tänkta
förhållanden, och för att information skall kunna förmedlas måste den ges ett fysiskt
uttryck. Information uttrycks genom symboler och signaler. Symboler kan uppfattas
av ögat, eller läsas. Signaler kan uppfattas av örat, eller höras. Dessa symboler och
signaler som är ”budbärare” av information kallas data och kan behandlas manuellt
eller maskinellt. Det finns dock ingen garanti för att information är korrekt, den kan
vara missvisande (Andersen, 1994). Enligt Avison och Fitzgerald (1998) är skillnaden
mellan information och data, att data inte är tolkad. Information har en mening och
betydelse för en särskild mottagare i ett speciellt sammanhang som uppnås genom
tolkning. Information kommer från utvald data och är presenterad på ett sådant sätt att
den är användbar för mottagaren.

Andersen (1994, s.20) skriver vidare att det finns en viss skillnad mellan kunskap och
information. Han konstaterar att:

”Kunskap är en människas förståelse för faktiska och tänkta
förhållanden. Kunskap kopplas till en bestämd människa, den blir något
subjektivt. Kunskap är något som människor har, information, det vi
förmedlar eller tar emot.”
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Beroende på vilken kunskap en person besitter kan information, som består av data,
tolkas på olika sätt. Personens erfarenhet spelar stor roll. En persons kunskaper och
erfarenheter påverkar vad personen förmår att uppfatta. En person med goda
kunskaper och bred erfarenhet har en större vetskap om begrepp inom det aktuella
området, referensramarna är vidare och personen uppfattar en situation helt
annorlunda än en person utan dessa kunskaper och erfarenheter (Andersen, 1994).

2.2.4 Informationssystem

Andersen (1994, s.15) definierar ett informationssystem som ett system för
behandling av information som skall förmedla information mellan människor:

”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning,
lagring, överföring och presentation av information.”

Ett informationssystem består enligt Andersen (1994) vanligtvis av alla ovanstående
typer av informationsbehandling, men säger också att så inte behöver vara fallet. Han
menar att informationssystem ser mycket olika ut, beroende på vad som är systemets
huvuduppgift. Avison och Fitzgerald (1998, s.13) definierar ett informationssystem i
enlighet med den definition som görs av Buckingham, m.fl. (1987b):

”A system which assembles, stores, processes and delivers information
relevant to an organisation (or to society), in such a way that the
information is accessible and useful to those who wish to use it,
including managers, staff, clients and citizens. An information system is
a human activity (social) system which may or may not involve the use
of computer systems.”

I definitionen ovan omfattar ett informationssystem olika slag av
informationsbehandling. Informationen skall vara åtkomlig och användbar för de som
önskar använda den. I definitionen poängteras även att ett informationssystem inte
behöver inkludera datorer. Enligt Avison och Fitzgerald (1998) fyller ett
informationssystem ingen funktion genom att bara existera, utan det är viktigt att det
uppfyller ett ändamål och har ett syfte. Informationen skall vara relevant för
användarna och kunna presenteras på rätt tid, i rätt form och på rätt nivå.

Tidigare har komplexitet berörts och skapandet av ett väl fungerande
informationssystem är komplext. Andersen (1994) för ett liknande resonemang, som
Avison och Fitzgerald (1998), om att skapandet av ett informationssystem måste ses i
ett större sammanhang. Han anser att ett informationssystem inte har någon mening i
sig utan det existerar för att tjäna en verksamhet, samtidigt som det är en del av den.

Andersen (1994) skriver vidare att det finns vissa karakteristiska drag och egenskaper
hos ett informationssystem. Ett informationssystem är en mänsklig konstruktion som
är knuten till en viss arbetsuppgift. Ett informationssystem förmedlar information från
vissa personer till andra personer, tar emot information av olika slag och utför olika
typer av informationsbehandling. Om det finns en medvetenhet om att ett
informationssystem skapas av människor är det enligt Andersen (1994) lättare att
framföra krav på att informationssystemet ändras om det har svagheter.



2 Bakgrund

6

I denna rapport kommer begreppet informationssystem referera till den definition som
görs av Andersen (1994), men även betraktas som ett datoriserat informationssystem.

2.2.5 Olika typer av informationssystem

Enligt Avison och Fitzgerald (1998) kan en organisation använda sig av olika typer av
informationssystem. Författarna delar in informationssystem i fyra olika kategorier:
transaction processing systems, decision-support systems, expert systems och office
automation systems.

Transaktionssystem (transaction processing systems) tillhör de vanligaste
informationssystemen och används för att kontrollera och samla in information om en
verksamhets dagliga transaktioner. Det kan till exempel vara redovisningssystem,
lönesystem, order- lager- och faktureringssystem, kund- och leverantörsreskontra.

Beslutsstödssystem (decision-support systems) är utformade för att vara till hjälp i
beslutsfattandet för en verksamhets ledning. Ett beslutsstödssystem används för att
analysera data och bygga modeller av möjliga alternativ. Det kan gälla frågor som rör
till exempel var någonstans en fabrik skall byggas, vilka produkter som skall
marknadsföras, om ett företag skall köpa ut konkurrenter m.m.

Expertsystem (expert systems) skall simulera mänsklig expertis. Ett expertsystem
skall utifrån specifika domänkunskaper bland annat kunna förse användare med
riktlinjer, ge förslag på lösningar och kunna ställa diagnos på affärsprocesser som
misslyckats.

Kontorssystem (office automation systems) inkluderar olika typer av program som
finns för att underlätta kontorsarbete. Det kan till exempel vara textbearbetning,
kalkylering, elektronisk post och kalenderfunktioner. Ett exempel är Microsoft Office.

Den kategorisering som Avison och Fitzgerald (1998) gör av informationssystem
täcker in olika typer av traditionella informationssystem som kan förekomma i en
organisation. Det finns dock exempel på informationssystem som inte behöver vara
kopplade till en specifik organisation. Jonasson (2000) definierar ett
informationssystem i enlighet med den definition som görs av Andersen (1994), där
ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring
och presentation av information. Jonasson (2000) gör dock en annan kategorisering av
informationssystem än Avison och Fitzgerald (1998). Jonasson (2000) tar upp den
utbredda användningen av Internet som ett exempel på att vissa informationssystem
inte kan relateras till en enda organisation. Varje individ med tillgång till Internet har
möjlighet att ”komponera” och söka information i sitt ”egna” informationssystem.
Jonasson (2000) tar också upp dataspel och menar att även dataspel skall
kategoriseras som informationssystem. Jonasson (2000) delar in informationssystem i
tre huvudkategorier: business information systems, computer-aided learning media
och entertainment media.

Business information systems – utvecklas i syfte att serva en organisation. Exempel på
dessa system är bland annat de olika kategorier som Avison & Fitzgerald (1998) tar
upp.
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Computer-aided learning media – är multimediala system som kan användas som ett
komplement till traditionell utbildning. Kategorien kan även betecknas som e-
learningapplikationer.

Entertainment media – innefattar bland annat dataspel och olika typer av
underhållning. Internet kommer i framtiden att vara den kanal som förmedlar dessa.

I litteraturen finns det olika syn på vad som skall räknas som ett informationssystem.
Avison och Fitzgerald (1998) kopplar informationssystem till organisationer. Alter
(1999) anser att mjukvaruprogram inte är informationssystem i ordets rätta mening
och enligt det synsättet faller vissa e-learningapplikationer utanför ramen. Jonasson
(2000) har en annan syn på vad som skall kategoriseras som informationssystem
vilket gör att en e-learningapplikation kategoriseras som Computer-aided learning
media och därmed är att betrakta som informationssystem.

I detta arbete kommer en e-learningapplikation att betraktas som ett
informationssystem. Definitionen kommer att referera till Andersens (1994) definition
som ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av
information.

2.2.6 Intressenter i en systemutvecklingsprocess

En systemutvecklare skall ha goda kunskaper i hur utvecklingen av ett
informationssystem går till och är ofta en av deltagarna i ett systemutvecklingsprojekt.
De som många gånger innehar mest kunskap om vad informationssystemet bör
innehålla är ändå de som skall använda och arbeta med det färdiga
informationssystemet. Det är därför viktigt att användarna på något sätt finns
representerade i utvecklingen av systemet (Andersen, 1994).

Avison och Fitzgerald (1998) tar upp ett flertal intressenter till ett informationssystem
till exempel kunder, leverantörer, revisorer, myndigheter och olika typer av
användare. Begreppet användare används för att beskriva dem som på något sätt
arbetar med systemet och användarna uppfattas ofta som en homogen grupp (Avison
& Fitzgerald, 1998). Det är dock viktigt att inse att det finns olika typer av användare.
Avison och Fitzgerald (1998) delar in användarna i fyra kategorier: regular users,
casual users, external users och professional users.

Regelbundna användare (regular users) arbetar med systemet mer eller mindre
dagligen och är ofta olika typer av tjänstemän. De matar till exempel in data i
systemet, bearbetar data eller sammanställer data.

Tillfälliga användare (casual users) arbetar inte med systemet regelbundet. De har
olika användning för systemet när de använder det och har ofta en högre befattning
inom verksamheten till exempel som chefer.

Utomstående användare (external users) är användare som inte tillhör själva
verksamheten utan använder systemet då och då, till exempel en revisor som någon
gång per år går igenom företagets bokföring.
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Professionella användare (professional users) är användare som mer är inriktade mot
olika delar av själva systemet. Det kan vara användare inom verksamheten som är
inriktade mot det operativa underhållet och administrationen av systemet. Det kan
vara användare som tillhör data- och systemutvecklingsbranschen och är med och
utformar systemet såsom systemanalytiker, systemdesigners, databasadministratörer
och programmerare.

För att systemet skall bli ett väl fungerande informationssystem är det önskvärt att alla
typer av användare på ett eller annat sätt involveras i utvecklingen av systemet
(Avison & Fitzgerald, 1998). En användare kopplas ofta till en organisation, se
Avison & Fitzgerald (1998) ovan, men det finns också flera exempel på användare
som inte tillhör någon direkt organisation. För att utnyttja möjligheten till att söka
efter information, läsa en kurs eller spela spel via Internet behöver en person inte vara
kopplad till någon specifik organisation (Jonasson, 2000). Begreppet användare
används i många sammanhang och ytterligare ett begrepp som används relativt
synonymt är slutanvändare. I denna rapport kommer begreppen att ges samma
innebörd.

En systemutvecklares roll är mångsidig. Enligt Andersen (1994) är en
systemutvecklare en person som arbetar med alla arbetsuppgifter inom
systemutveckling. En systemutvecklare måste bland annat ha kunskap om vilka
metoder, tekniker, verktyg och arbetsformer som är lämpliga för att kunna bedöma
vad som passar bäst för utvecklingsarbetet. Det kan alltså variera vad som passar bäst
för en viss situation med speciella problem och med en särskild grupp användare. Hur
systemutvecklingsarbetet skall bedrivas beror i första hand på vilken typ av
informationssystem som skall utarbetas, på verksamhetens syn på utvecklingsarbete
och på de erfarenheter som användare och systemutvecklare besitter (Andersen,
1994).

Enligt Berg och Hultman (1982) beror de krav som ställs på en systemutvecklare, på
varje arbetsuppgifts omfattning och komplexitet, liksom på den miljö där projektet
skall genomföras. En systemutvecklare behöver bland annat snabbt kunna sätta sig in
i det verksamhetsområde som berörs, kunna använda olika hjälpmedel, kunna
kommunicera och samarbeta med projektdeltagare. En systemutvecklares arbete
kräver enligt Berg och Hultman (1982) även förståelse för hur människor reagerar vid
förändringar. Detta innebär även kunskaper inom psykologi, sociologi och
kommunikationsteori.

På nästkommande sida kommer intressenter och kompetenser i
systemutvecklingsprojekt att diskuteras.
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Intressenter i ett systemutvecklingsprojekt för ett traditionellt informationssystem

Intressenter som kan tillföras vid utveckling av en webbaserad e-learningapplikation

Figur 1. Möjliga intressenter och kompetenser i ett systemutvecklingsprojekt.

En möjlig syn på olika intressenter och kompetenser i ett systemutvecklingsprojekt
kan se ut enligt Figur 1 ovan. En viss typ av intressenter och kompetenser
förekommer när ett traditionellt informationssystem skall utvecklas. Det finns bland
annat en uppdragsgivare som är beställare av informationssystemet. Det finns
projektledare som tillsammans med uppdragsgivare, användare och systemutvecklare
genomför en analys av vad systemet skall innehålla. Systemutvecklare för också en
dialog med övriga intressenter för att komma fram till vad som är möjligt att
genomföra och hur systemet bör utformas. Designer medverkar i framtagandet av
gränssnittet. Programmerare och tekniker realiserar och implementerar systemet.
Sammansättningen av olika intressenter kan dock förändras i ett e-learningprojekt.
Det kan finnas behov av ytterligare kompetenser, när en webbaserad e-
learningapplikation skall utvecklas.

2.2.7 Hjälpmedel till systemutveckling

Till systemutveckling och andra projekt som berör utveckling finns det olika
hjälpmedel för systemutvecklare att tillgå. Hjälpmedlen kan delas in i modell, metod,
teknik och verktyg. Tillsammans utgör hjälpmedlen ett ramverk och beroende på
vilken filosofi och synsätt som finns bakom ramverket, kan innehållet i olika ramverk
variera. Figur 2, på nästkommande sida, bygger på den beskrivning som Andersen
(1994) gör av hjälpmedel i systemutveckling.
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Figur 2. Hjälpmedel i systemutveckling (Andersen, 1994).

En modell för systemutveckling skall ge en översiktlig idé om hur utvecklingen av
systemet skall gå till. Beroende på vilket synsätt som ligger bakom modellen är
arbetsgången ofta olika från modell till modell. En del bygger på ett sekventiellt
arbetssätt och relateras till vattenfallsmodeller, andra bygger på ett iterativt arbete och
ses som spiralmodeller. Vissa modeller är mer lämpliga än andra vid utveckling av en
viss typ av informationssystem. Gemensamt är dock att en modell ses som en
livscykel.

Den metod som används vid utvecklingen av systemet beskriver det praktiska och
systematiska tillvägagångssättet. Metoden skall realisera tankarna i modellen och är
mer detaljerad. Den innehåller beskrivningar av de olika faser eller steg som ingår i
metoden och redogör för lämpliga tekniker och verktyg som kan användas (Grunden,
1992).

Begreppet teknik är kopplat till ett speciellt tillvägagångssätt och beskriver ett
detaljerat arbetssätt som kan innehålla olika beskrivnings- och
kommunikationstekniker (Andersen, 1994). Verktyg avser ett tekniskt hjälpmedel som
används för att lösa olika typer av problem och som används i en metod med
tillhörande beskrivningstekniker (Andersen, 1994). Till verktyg hör olika ritverktyg,
gruppkommunikationsverktyg och datorstöd såsom CASE-verktyg (Computer Aided
Systems (Software) Engineering), men även whiteboard, papper och penna
(Andersen, 1994).

Figur 3 nedan, visar på de olika faser som en traditionell livscykel för
systemutveckling består av. Figuren bygger på den livscykelmodell som presenteras
av Andersen (1994).

Figur 3. Livscykelmodell för utveckling av informationssystem (efter Andersen, 1994,
s.41).

Arbetet med att utveckla ett informationssystem inleds med fasen förändringsanalys
där en studie av verksamhetens problem och möjligheter görs. Det görs beskrivningar
av verksamhetens nuvarande situation, den önskade situationen och vilka behov av
förändringar som finns. Beslut tas om vilka åtgärder som det skall arbetas vidare med.
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Förändrings- Analys Utformning Realisering Implementation Förvaltning och drift Avveckling
analys
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I nästa fas analys, analyseras verksamheten och hur ett informationssystem kan
underlätta arbetet. Det bestäms vilken information systemet skall innehålla, hur
informationen skall behandlas och flöda i organisationen. Här är det vanligt att en
kravspecifikation tas fram som specificerar det framtida informationssystemet. I
utformning bestäms och utformas den tekniska lösningen vad gäller till exempel
maskinutrustning, datalagringsstruktur och utvecklingsverktyg. I fasen realisering,
tillverkas systemet genom bland annat programmering utifrån de underlag som
tidigare tagits fram. Implementering omfattar installation och start av det nya
systemet. Förvaltning- och drift innefattar daglig drift av systemet samt förbättringar
av systemet. När det gäller avveckling kan det finnas behov av att ta hand om lagrad
information, när systemet en gång behöver tas ur bruk.

Nilsson (1995) beskriver ett antal intressanta beståndsdelar som han menar att en
metod består av, se Figur 4 nedan. Beståndsdelarna är perspektiv, arbetsmodell och
intressentmodell.

Samspel

Figur 4. Beståndsdelar i metoder (efter Nilsson, 1995, s.4).

Nilsson (1995) tar upp vikten av att inse att en metod bygger på ett visst perspektiv,
men anser att det i litteraturen allt för sällan beskrivs ordentligt vad det
bakomliggande perspektivet är för en metod. Systemarbete är enligt Nilsson (1995)
ofta en omfattande och komplicerad uppgift, så för att kunna angripa detta
systematiskt behövs arbetsmodellen. Arbetsmodellen är ett stöd för arbetet och delar
bland annat upp arbetet i ett antal överblickbara och avgränsade uppgifter. För att det
ska bli en helhetsmetod behöver arbetsmodellen kompletteras med en
intressentmodell. Nilsson (1995) menar att intressentmodellen skall visa vilka aktörer
som kan delta under arbetet och möjliga samarbetsformer. En viktig del är att den
skall beskriva ansvarsfördelningen, vilket därmed innebär att det blir ett samspel
mellan arbetsmodell och intressentmodell. Nilsson (1995) anser att metoder för
systemarbete traditionellt sett har varit starka på arbetsmodellen, men inte framhävt
betydelsen av en intressentmodell.

I denna rapport utgår problempreciseringen delvis från Nilssons (1995) sätt att
beskriva beståndsdelarna perspektiv, arbetsmodell samt intressentmodell. Denna
rapport kommer dock endast att nyttja delar av Nilssons (1995) diskussion som är
beskriven ovan, för att belysa kommande problemprecisering. Vidare fokuserar
rapporten inte bara på traditionella informationssystem, utan även på webbaserade e-
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learningapplikationer som kan ses som en ny typ av informationssystem. Oberoende
av vad för typ av informationssystem som skall utvecklas, ingår det ett flertal
intressenter och kompetenser. I arbetet med att utveckla e-learningapplikationer är
ofta intressenterna mer heterogena än vid traditionell systemutveckling. Eftersom
Nilsson (1995) framhäver betydelsen av en intressentmodell vid traditionellt
systemarbete, borde möjligen intresset av en intressentmodell vara mer betydelsefull
vid utveckling av e-learningapplikationer då ofta fler intressenter och kompetenser
finns representerade. På liknande sätt som Nilsson (1995) framhäver betydelsen av en
intressentmodell så poängterar han vikten av en arbetsmodell. Möjligen används även
en arbetsmodell för utveckling av e-learningapplikationer och eventuellt påminner
den om en traditionell arbetsmodell för systemutveckling.

2.3 E-learning

För att läsaren skall få insikt i vad e-learning innebär kommer det i detta avsnitt
redogöras för hur olika författare och debattörer definierar och ser på e-learning.
Utvecklingen av distansutbildning kommer att diskuteras liksom betydelsen av
livslångt lärande. Läsaren skall även få en inblick i e-learning och teknik. Vidare
kommer det att redovisas hur e-learning kan bli ett komplement till traditionell
utbildning. Möjliga problem med e-learning kommer också kort att beskrivas.

2.3.1 Definition av e-learning

Det finns ännu ingen enhetlig definition på vad e-learning står för. Enligt Rosenberg
(2001) refererar e-learning till användning av Internetteknologi för att öka kunskapen
hos en användare. Han anser att e-learning bygger på tre kriterier :

• e-learning är nätverksbaserat, vilket möjliggör omedelbar uppdatering, lagring,
återvinning, distribution och delning av instruktioner och information.

• e-learning levereras till en slutanvändare via en dator som använder
Internetteknik.

• e-learning fokuserar på bredaste synen av lärande.

Rosenberg (2001) trycker på att e-learning är en nätverksbaserad form av lärande.
Han jämför med CD-ROM och DVD som även de bygger på teknik som kan
användas för lärande, men som inte direkt kan uppdateras och distribueras i ett
nätverk. Den information som finns lagrad skall också kunna återanvändas på ett
effektivt sätt. Rosenberg (2001) skriver att e-learning fokuserar på den bredaste synen
av lärande. E-learning inte är begränsat till att förmedla instruktioner, utan e-learning
tar ytterligare ett steg till interaktiv träning som ger en effektivare inlärning
(Rosenberg, 2001).

Enligt Hirschi (2000, s.9) lyder definitionen av e-learning enligt följande:

”E-learning är Internetbaserad utbildningsverksamhet, där ett
didaktiskt välstrukturerat och interaktivt utbildningsmaterial
presenteras med hjälp av en klar pedagogisk tanke och där deltagarnas
individuella prestationer ligger till grund för återkoppling från
läraren.”



2 Bakgrund

13

Hirschi (2000) anser att e-learning förutsätter att de undervisningsmetoder och
pedagogiska tankar som ligger till grund för utbildning på nätet, skall ta vara på de
fördelar som Internet för med sig. E-learning skall bygga på en klart uttalad
pedagogik med ett material som är väl strukturerat och genomarbetat för bruk på nätet
(Hirschi, 2000).

American Society for Training & Development (2001) (ASTD) definierar e-learning
enligt följande:

”E-learning covers a wide set of applications and processes such as
Web-based learning, computer-based learning, virtual classrooms, and
digital collaboration. It includes the delivery of content via Internet,
intranet/extranet (LAN/WAN), audio- and videotape, satellite
broadcast, interactive TV, and CD-ROM.”

I ASTD:s definition ovan täcker e-learning in en mängd olika applikationer och
processer, där innehållet kan levereras via ett antal olika medier. Det som bör noteras
om de definitioner som har redovisats av e-learning är att det än så länge inte finns
någon riktig samstämmig definition. En orsak till detta kan vara att e-learning än så
länge är ett relativt nytt område och det kan ta tid att ta fram en arbetsform som
utnyttjar Internet på bästa sätt. En annan möjlig orsak kan vara att det är enklare att
sälja in ett namn än flera, trots att begreppet förekommer i en mängd olika
sammanhang. I denna rapport kommer e-learning att betraktas som ett koncept för att
distribuera utbildning och lärande via Internet eller ett lokalt nätverk.

2.3.2 Distansutbildning

E-learning är en form av distansutbildning och det är därför viktigt att känna till en
del om historien bakom den tidigaste formen av distansutbildning för att förstå den
utveckling som lett fram till e-learning. I nedanstående avsnitt görs en redovisning av
hur distansutbildningen utvecklats i Sverige.

Distansutbildning i organiserad form har funnits i många år. Enligt DUKOM (1998)
inrättades de tidigaste korrespondensskolorna på 1800-talet, däribland Hermods
korrespondensinstitut som grundades 1898 i Malmö. Trots den misstro som fanns mot
detta annorlunda utbildningssätt blev det dock populärt att genom brevväxling studera
per korrespondens. Distansutbildningen kunde bland annat överbrygga det
geografiska avståndet mellan bostad och utbildningsort och med tiden lyckades
korrespondensskolorna att vinna ett gott anseende (DUKOM, 1998). Enligt DUKOM
(1998) har dock korrespondensskolorna genom åren haft svårt att överleva. I länder
där offentliga utbildningssystem har byggts ut och vuxenutbildning erbjudits i olika
system, till mycket låga kostnader eller helt fritt, har det varit svårt för
korrespondensskolorna att konkurrera. Distansutbildning i högskolornas regi har även
den haft svårt att slå igenom. Det som har prioriterats har varit närundervisning och
forskning istället för distansundervisningen, men även här finns det idag en mängd
olika nätverk och IT-tjänster.

Enligt DUKOM (1998) har, som en reaktion på de traditionella utbildningsmiljöernas
mindre lyckade försök med distansutbildning, olika konsortier vuxit fram. I
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konsortierna ingår det olika högskolor och universitet tillsammans med andra
utbildningsanordnare till exempel Utbildningsradion. Genom samverkan försöker
konsortier samla kompetens, kunskap och idékraft för att nå ett bättre resultat för
distansutbildning. Syftet är att samverka i frågor som bland annat rör information,
planering, utveckling och genomförande av distansutbildningar på högskolenivå.
Utöver konsortier har det bildats en mängd olika centra i landet; lärcentra,
studiecentra, IT-centra och kommunala nätverk för IT-baserad utbildning (DUKOM,
1998). Utbildningsradion (UR) är en annan stor aktör som har lång erfarenhet av
distansutbildning och där hittills radio och tv haft stor betydelse. Idag utnyttjar
Utbildningsradions distanskurser informationsteknik i samspel med radio- och tv-
program. Under senare år har Utbildningsradion även arbetat med distansutbildning i
samarbete med högskolor inom ett konsortie.

2.3.3 Livslångt lärande

Genom att förena informationsteknik med lärande kan e-learning spela stor roll
framöver. Som tidigare nämnts kan e-learning bli ett komplement till traditionell
utbildning. Olsson (2001) skriver att enligt framtidsforskaren Fürth har IT skapat ett
tjugofyratimmarssamhälle som gör att en individ kan välja när, var och hur arbetet ska
ske. Omvärlden förändras allt snabbare och ny teknologi upphäver befintliga
föreställningar om tid och rum. Enligt Fürth kommer det dessutom att bli en ökad
individualisering på en global marknad och med hjälp av Internet kan en individ själv
öka sina kunskaper (Olsson, 2001). Även Andersson (2001) anser att utvecklingen
kommer att gå mot ett mer individfokuserat synsätt, där det kommer vara upp till
varje individ att själv göra sig konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. I samband med
att individen skall vara beredd på att skaffa sig nya kunskaper och färdigheter kan
individens utveckling ses som ett livslångt lärande (eng. lifelong learning). Knapper
och Cropley (1985, s.20) definierar livslångt lärande som:

”Lifelong learning can be thought of as a set of organisational and
procedural guidelines for educational practice aimed at fostering
learning throughout life.”

Enligt definitionen ovan kan livslångt lärande ses som en mängd organiserade
riktlinjer för utbildning i syfte att utveckla ett kontinuerligt lärande. Till lärande hör
även det spontana lärandet, men i denna definition görs en skillnad och det är det
organiserade, avsiktliga lärandet som betonas.

Det är inte endast individen själv som måste ta ansvar för sitt livslånga lärande.
Haglund och Ögård (1996) diskuterar livslångt lärande ur ett företags perspektiv.
Författarna skriver att företagens ledning måste ta större ansvar för utvecklingen av de
anställdas kompetens, beroende på de befogenheter ledningen besitter. De anställda
skall erbjudas kontinuerligt lärande vilket gör att företagen också är i ständig
utveckling. Det krävs dock att alla tar ansvar för sin egen utveckling. Det vilar ett
stort ansvar på ett företags ledning att se till att varje individ ges möjlighet till ett
livslångt lärande. Organisationer och företag som är uppbyggda av individer måste
skapa en miljö där lärandet och kunskapen kan få möjlighet att utvecklas (Haglund &
Ögård, 1996).
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Enligt Wahlström (1996) ligger utmaningen med det livslånga lärandet i att få alla
medarbetare att våga vara med i en lärande organisation. Även Rosenberg (2001)
diskuterar företagsledningens betydelse för lärandet och anser att det handlar om att
bygga en strategi som optimerar informationstekniken inom en organisation. En
organisation skall ses i sin helhet som gör det möjligt för en individ att skaffa sig nya
kunskaper, viket i sin tur leder till att organisationen kan utvecklas och prestera högre
(Rosenberg, 2001). En organisation består av individer, men de olika individerna
måste samverka för att det skall bli en väl fungerande organisation.

2.3.4 Tekniska förutsättningar för e-learning

Världsomspännande nätverk har fört med sig den teknik som e-learning bygger på.
För att få förståelse för en del av den teknik som e-learning bygger på kommer några
allmänna begrepp att redovisas.

Motivet för att koppla ihop datorer till nätverk är att användare på något sätt vill
kommunicera, utbyta information eller dela på resurser. När en dator är hopkopplad
och kan kommunicera med en eller flera andra datorer ingår den i ett nätverk. LAN
(Local Area Network) är ett lokalt nätverk med begränsad geografisk spridning, ofta
inom en byggnad. WAN (Wide Area Network) är ett globalt nätverk med stor
geografisk spridning (Lundahl, 1998).

Internet är en mängd datornätverk som är sammankopplade med varandra till ett
globalt nätverk. Alla datorer som är uppkopplade till Internet använder sig av ett
gemensamt språk för att kommunicera med varandra, ett så kallat
kommunikationsprotokoll (TCP/IP). Genom att koppla upp en dator eller ett lokalt
nätverk till Internet finns det möjlighet att hitta information, kommunicera med andra
datorer eller presentera information. Internet omfattar bland annat system för
elektronisk post, konferenssystem och WWW (World Wide Web) (Lingärde, 1998).

Intranät används ofta lokalt inom en organisation för att förmedla intern information
inom organisationen. Ett intranät kan köras antingen via det lokala nätverket på
arbetsplatsen eller via Internet med någon form av inloggningssystem som säkerhet.
Ett intranät använder Internetteknik såsom TCP/IP och WWW (Lundahl, 1997).

Distribuerad utbildning använder informationsteknik för att distribuera utbildning på
distans. Detta inkluderar de flesta typer av utbildning på distans till exempel via
Internet eller intranät, men inte ren korrespondens i form av brevväxling.
Distansutbildning är inlärning där instruktör och student fysiskt befinner sig på olika
ställen. Inlärningen kan antingen vara synkron eller asynkron (Elearners, 2001).

Synkron inlärning är när användare deltar i utbildning som är bunden till en viss
schemalagd tid. Utbildningen sker i nutid (realtid) och det kan till exempel ske via
Internet, intranät eller virtuella klassrum. Asynkron inlärning är utbildning som är
oberoende av tid och plats. Detta gör att användare kan delta efter eget schema och är
inte bunden till en geografisk plats utan kan vara skilt från instruktören. Inlärningen
kan till exempel ske via CD-ROM eller direkt via Internet eller företagets egna
nätverk (Elearners, 2001).
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Computer Based Training (CBT) är inlärning som förmedlas till exempel via ett
program på CD-ROM. Datorn behöver inte vara kopplad till ett nätverk utan datorn
har rollen som instruktör (Elearners, 2001).

Web Based Training (WBT) är synonymt med e-learning, men begreppet i sig betonar
att det handlar om träning via webben som gör det möjligt att utnyttja nätverk som
Internet och intranät (Elearners, 2001).

I och med utvecklingen av en dators grafik och minne samt en ökad prestanda, har det
gjort det möjligt att ta fram program som utnyttjar olika former av medier.
Tannenbaum (1998, s.4) definierar multimedia enligt följande:

”Multimedia is defined as an interactive computer-mediated
presentation that includes at least two of the following elements: text,
sound, still graphics images, motion graphics and animation.”

Begreppet multimedia syftar enligt Tannenbaum (1998) till interaktiva program som
utnyttjar datorns förmåga att kombinera text, ljud, bild, video och animation.
Interaktvitet innebär att användaren på något sätt kan påverka vilka operationer som
skall utföras, vilket i sin tur påverkar händelseutvecklingen i programmet.

Enligt England och Finney (1999) kan begreppet multimedia delas upp i tre olika
typer av multimediaproduktioner. Online – såsom sidor på WWW där
kommunikationen sker via Internet med utspridda resurser som nätverk och
användare. Offline – till exempel CD-ROM där datorn inte interagerar med någon
annan miljö utanför datorn, bortsett från användaren, utan användaren arbetar med
den information som finns i programmet. Hybrid Web/CD är en kombination av
Online och Offline. Ett exempel är en CD-ROM där användare via länkar i
programmet har möjlighet att hämta information på Internet (England & Finney,
1999).

Enligt Karlberg, Lindrot och Andersson (1998) inkluderar en plattform för IT-baserad
kompetensutveckling såväl systemtekniska komponenter som strategier för att
använda tillgängliga mänskliga resurser. Allt förutsätter en hög IT-mognad och
kompetens i en organisation. Figur 5 nedan, beskriver de olika delar som Karlberg
m.fl. anser ingår i en plattform för IT-baserad kompetensutveckling.

Figur 5. Plattform för IT-baserad kompetensutveckling (efter Karlberg m.fl., 1998,
s.3).
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En applikation är själva kurs/utbildningsmaterialet och de eventuella verktyg som
berör materialet. Plattform är ett system för distribution av utbildning och lärande i
nätverk, och där fokus ligger på användandet av Internetteknik. En plattform kan
enligt författarna innehålla olika funktioner som till exempel produktion,
administration, distribution och betalning. Till hårdvara räknas datorer och annan
utrustning därtill. Till infrastruktur hör de grundläggande förutsättningar som
möjliggör kommunikation. Bland annat anslutningar till Internet och LAN. Human
Resources är strategier för att utnyttja befintliga mänskliga resurser liksom beredskap
för att hantera kontinuerlig kompetensutveckling. Till IT-kompetens hör allmän IT-
kompetens i en organisation liksom kompetens för drift och underhåll (Karlberg m.fl.,
1998).

I e-learning utnyttjas text, ljud, grafik, illustrationer, video, animationer, simuleringar
och övningar i kombination med tanke på att skapa en miljö för utbildning och
lärande. E-learning bygger på multimedia och att olika medier kan kombineras. En e-
learningapplikation, såsom ett undervisningsprogram eller en kurs, är ett interaktivt
informationssystem där flera medier integrerats. Med detta i åtanke kan en e-
learningapplikation sägas vara ett multimediasystem som är inriktat mot lärande. I de
fall som begreppet multimediasystem används i detta arbete är det denna tanke som
ligger bakom begreppet.

2.3.5 E-learning som komplement till traditionell utbildning

I takt med att samhället förändras står skolan inför en ny intressant utveckling. Det är
därför viktigt att få en bild av hur datorn och e-learning kan bli ett komplement till
den traditionella utbildningen. Klassrumsundervisningen håller på att förändras, men
frågan är om datorn kan ersätta läraren och läroboken? Enligt Wahlström (1996)
kommer läraren inte att ersättas av någon dator, men rollen för läraren kommer att
förändras. Wahlström (1996) anser att läraren kommer att få en roll som mentor,
inspiratör och kunskapsletare istället för att vara den som enbart står vid en kateder
och förmedlar information.

Tillgången till allt snabbare, effektivare och mer lättanvänd informationsteknik leder
till att lärarresurser inte i lika stor utsträckning som tidigare behöver användas till att
förmedla information. Lärarresurser behöver inte läggas på att lära eleverna fakta utan
istället kan resurserna läggas på att lära eleverna att lära (Skolverket, 1999). Att i
skolan lära sig att läsa, skriva och räkna utgör en viktig grund för alla elever.
Cunningham och Andersson (1997) anser dock att elever innan de lämnar skolan även
måste veta hur information på Internet väljs, hanteras och kritiskt granskas.

Enligt Cunningham och Andersson (1997) är det viktigaste argumentet som talar för
att elever i skolan skall få tillgång till och undervisning i Internet, att de skall få
möjlighet att se hur informationstekniken fungerar. I och med det får alla elever en
chans att bekanta sig med och arbeta med den teknik som kommer att ha stor
betydelse i informationssamhället (Cunningham & Andersson, 1997). Det här gör
även att ett verktyg som e-learning kan användas som komplement till den
traditionella undervisningen i skolan och elever får redan i tidig ålder möjlighet att
använda den teknik som i framtiden kan bli en del av ett livslångt lärande.
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Enligt Wahlström (1996) skapar IT-utvecklingen i undervisningen många möjligheter.
Författaren diskuterar skillnaden mellan dagens och morgondagens utbildning och de
möjligheter som IT-utvecklingen skapar. Enligt Wahlström (1996) kan
informationstekniken vara ett komplement till den traditionella
klassrumsundervisningen på grund av den individualisering som är möjlig att
genomföra. Svårighetsnivån kan anpassas efter varje elev beroende på vilka
förkunskaper eleven har och eleven har möjlighet att gå fram i den takt som bäst
passar eleven själv vilket leder till en effektivare inlärning. Undervisningen kan ske
när och var det är lämpligast och är inte beroende av att det finns en lärare tillgänglig.
Lektionerna för eleverna behöver inte vara beroende av en fast tid och plats, utan
eleverna kan avbryta en lektion för att återuppta den vid ett senare tillfälle. Wahlström
(1996) menar även att den utrustning som används inte skiljer sig mellan olika
studieprogram och ämnen, utan det som skiljer är de olika programvaror som
används.

En del ämnen kommer fortfarande att bli beroende av sin praktiska del. Att till
exempel i ämnet bild, fysiskt lära sig att dreja med hjälp av en dator är svårt. Det
fungerar dock bra att med hjälp en dator göra simuleringar, skapa en modell av
verkligheten och kunna simulera en process eller produkt. Datorer i skolan och
möjlighet att utnyttja och få undervisning i användningen av Internet bör inte ses som
ett hot mot den traditionella undervisningen utan som ett komplement.
Informationssamhället innebär bland annat att behoven och synen på kunskap och
information har förändrats sedan tidigare. Det blir allt viktigare att både som enskild
individ som organisation vara beredd på att utveckla och förnya sin kompetens. Det
finns olika sätt för en individ att lära sig saker på och e-learning är ett verktyg som
kan bli ett komplement till traditionell utbildning. E-learning kan ses som ett naturligt
steg i utvecklingen.

Enligt Hartman (1999) krävde även industrialismen nya kunskaper. Det räckte inte
längre med att bara kunna läsa. Det krävdes även skrivkunnighet och färdigheter i
räkning. Enligt DUKOM (1998) lagras erfarenheterna från flera samhällsystem i
varandra vilket innebär att den totala mängden kunskap ökar, en del kunskap går
förlorad, men samhällsstrukturen förändras. Den samhällsförändring som nu äger rum
innebär att kraven på utbildning och teoretiska kunskaper ökar. Detta leder till att
utbildning och kompetensutveckling blir en livslång process (DUKOM, 1998).

Det mesta tyder på att organisationer och företag som i någon form kommer i kontakt
med utbildning, även kommer att komma i kontakt med e-learning. Rosenberg (2001)
tar upp exempel på fördelar som e-learning kan generera. När ett företag ställs inför
omstruktureringar och nya system skall implementeras kan e-learning vara en hjälp
för att snabba upp hela genomförandeprocessen, men även minska kostnaderna för
hela utbildningen. Oberoende av användare får användarna samma innehåll i
utbildningen, men den kan även anpassas individuellt eller för en speciell grupp av
användare (Rosenberg, 2001).

E-learning är enligt Rosenberg (2001) det mest kostnadseffektiva sättet att ta till sig
ny information och utveckla ny kunskap. Resekostnaderna minskar, vilket gör att
tiden det tar att träna människor reduceras. Rosenberg (2001) skriver vidare att
beroende av att förändringar i samhället sker med en allt större hastighet och behovet
av olika kunskaper växlar, kan innehållet i utbildningar snabbt bli inaktuellt och
behöva omarbetas. Rosenberg (2001) menar att eftersom e-learning är nätverksbaserat
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kan inaktuell information snabbt och enkelt uppdateras till aktuell information, och
distribueras ut till användarna direkt. Användarna är inte heller bundna till en speciell
tid och plats utan kan arbeta med e-learning var de vill och när de vill. En ytterligare
fördel är att e-learning bygger på en teknik som är känd för de allra flesta, vilket gör
att inlärningstiden för tekniken är minimal (Rosenberg, 2001).

Wallström (2001) skriver att en orsak till att den elektroniska utbildningen beräknas
öka är ett utökat samarbete över landsgränserna. Det innebär att arbetskraften är
geografiskt utspridd, vilket i sin tur ställer högre krav på kostnadseffektiva verktyg för
att hantera utbildning. Det finns ett flertal exempel på företag som använder e-
learning för utbildning av anställda. Byttner (2000) skriver att Volvo kommer att
genomföra Internetbaserad utbildning för de anställda med kursdeltagare över hela
världen som skall kunna delta både hemifrån och från sina arbetsplatser inom
områdena fordonselektronik och systemutveckling. Ericsson använder en intern
marknadsplats – Weblearn, för utbildning av alla anställda (Ogelid, 2000).
Försvarsmakten använder avancerade simulatorer för att utbilda officerare i markstrid
(Hagström, 2001). Jakbo (2000) skriver att amerikanska Ford använder e-learning för
att dels ge uppdaterade produktionsråd via intranät till alla koncernens anställda och
dels skall Fordingenjörer har möjlighet att gå en intern företagsutbildning, oavsett var
i världen de befinner sig (Jakbo, 2000).

Inom utbildningsverksamheten förändras även möjligheterna till e-learning.
Wallström (2000) skriver att antalet högskolor och universitet i världen som erbjuder
e-utbildning beräknas öka. Tekniska framsteg, samt förändrade behov och intressen
hos studenterna och bland universiteten har medfört att elektronisk utbildning
förändras från enkla korrespondenskurser till en utbildningsmodell (Wallström, 2001).

Ovan har det bland annat redovisats några exempel på hur e-learning kan användas
och då främst ur ett företags eller en organisations synvinkel. Det bör dock poängteras
att en enskild individ som har tillgång till en dator och Internet, likväl kan komma i
kontakt med e-learning för att utveckla sina egna kunskaper, utan att vara direkt
knuten till ett specifikt företag eller organisation.

2.3.6 Möjliga problem med e-learning

E-learning kan innehålla en mängd multimedia vilket gör att låga
överföringshastigheter kan begränsa innehållet. Det finns frågetecken kring hur
standardisering skall ske inom e-learning. Om det ska vara öppna eller slutna
plattformar och hur olika komponenter i ett system för e-learning skall kommunicera
och samverka med varandra (Edenholm, 2001). Trots en ofta hög datamognad kan det
behövas en period där en användare får möjlighet att bekanta sig med e-learning. Att
anpassa tekniken efter pedagogiken är inte självklart och till en början är det tekniken
som hamnar i fokus. Det för med sig att kvalitén på pedagogiken kan bli lidande. Det
finns en förändringströghet i e-learning. Informationsmaterialet för en kurs kan
behövas uppdateras och distribueras ut på nytt. Det finns frågor som rör certifiering
och om det är någon skillnad i värdering av att en individ har läst en kurs via ett
företags intranät i förhållande till om han eller hon till exempel läst samma kurs på en
högskola. Om det inte finns möjlighet för en användare att på något sätt kontakta en
ansvarig utbildare eller lärare, kan bristen på lärarkontakt vara negativ för inlärningen.
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Den sociala kontakten med andra personer eller medarbetare kan även den bli lidande
om utbildning enbart koncentreras till e-learning.

2.4 Summering

Fokusering på livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling har blivit en
viktig fråga och e-learning kan vara ett verktyg som kommer att spela en avgörande
roll framöver för både individers och organisationers utveckling. Individen måste
själv skapa och förändra sin egen situation och i en organisation är en effekt av att en
enskild individ söker ny kunskap att organisationen kan utvecklas. E-learning kan
definieras som ett koncept för att distribuera utbildning och lärande via Internet eller
ett lokalt nätverk. Systemutveckling kan sammanfattas som det arbete som utförs och
ligger till grund för att ett informationssystem skapas. Yrkesutövarna benämns
systemutvecklare och arbetsuppgifterna är mångskiftande. Till sin hjälp har
systemutvecklare olika hjälpmedel att tillgå vid systemutveckling. Enligt Andersen
(1994) bedrivs systemutvecklingsarbetet på varierande sätt, bland annat beroende på
vilken typ av informationssystem som skall utarbetas. Denna rapport kommer dock att
fokusera på om det finns någon skillnad mellan att utveckla ett traditionellt
informationssystem och en webbaserad e-learningapplikation. Detta med avseende på
skillnader i arbetsmodeller och intressenter.
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3 Problembeskrivning

I detta avsnitt kommer problemområdet först att beskrivas för att sedan specificeras i
problempreciseringen. Därefter kommer avgränsning och förväntat resultat att
redovisas.

3.1 Problemområdet

I informationssamhället tyder det mesta på att det finns ett behov av ett livslångt
lärande. Genom att kombinera informationsteknik med lärande kan e-learning få en
stor betydelse för varje individs kompetensutveckling. I skola och i organisationer kan
e-learning bli ett komplement till traditionell utbildning (Wahlström, 1996;
Rosenberg, 2001). Den utveckling som har skett av informationstekniken har varit en
viktig förutsättning för utvecklingen av e-learning. E-learning kan definieras som ett
koncept för att distribuera utbildning och lärande via Internet eller ett lokalt nätverk.
En e-learningapplikation kan ses som ett informationssystem vars syfte är att öka
användarens kunskaper inom ett aktuellt område och kan i princip användas av alla
som har tillgång till en dator och Internet.

En systemutvecklare är ofta en av deltagarna i ett systemutvecklingsprojekt. Enligt
Andersen (1994) skall en systemutvecklare ha goda kunskaper i hur utvecklingen av
ett informationssystem går till. En systemutvecklares arbete är mångskiftande och
varierande, och systemutvecklare måste bland annat ha god kunskap om vilka
metoder, tekniker, verktyg och arbetsformer som är lämpliga för att kunna bedöma
vad som passar bäst för utvecklingsarbetet (Andersen, 1994). Hur
systemutvecklingsarbetet skall bedrivas beror enligt Andersen (1994) i första hand på
vilken typ av informationssystem som skall utarbetas, på verksamhetens syn på
utvecklingsarbete och på de erfarenheter som systemutvecklare och användare
besitter.

När en ny typ av informationssystem skall utvecklas måste systemutvecklare ofta ta
hänsyn till nya komponenter och arbetsuppgifterna får en ny dimension. Detta ställer
nya krav på de som ska utveckla systemet. Som ovan beskrivits beror enligt Andersen
(1994) systemutvecklingsarbetet bland annat på vilken typ av informationssystem
som skall utvecklas och den erfarenhet som systemutvecklare och användare besitter.
En e-learningapplikation kan ses som en relativt ny typ av informationssystem.
Oberoende av vad för typ av informationssystem som skall utvecklas, ingår det ett
flertal intressenter och kompetenser i ett projekt. Nilsson (1995) betonar betydelsen av
en intressentmodell vid traditionellt systemarbete. Vid utveckling av e-
learningapplikationer finns ofta fler intressenter och kompetenser representerade än
vid traditionell systemutveckling, vilket möjligen gör att en intressentmodell skulle
vara betydelsefull. Nilsson (1995) framhåller även vikten av en arbetsmodell.
Möjligen kan även en arbetsmodell för utveckling av e-learningapplikationer skilja sig
från en traditionell arbetsmodell för systemutveckling. Detta leder till att
frågeställningen i problempreciseringen på nästkommande sida blir intressant.
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3.2 Problemprecisering

Finns det någon skillnad mellan att utveckla ett traditionellt informationssystem och
en webbaserad e-learningapplikation?

För att besvara denna frågeställning har följande underfrågor formulerats:

• Finns det någon skillnad mellan en livscykelmodell för ett traditionellt
informationssystem och en livscykelmodell för en webbaserad e-
learningapplikation?

• Vilka intressenter och kompetenser fordras i ett e-learningprojekt utöver de
som krävs i ett traditionellt systemutvecklingsprojekt?

Den första underfrågan kommer att bygga på Andersens (1994) beskrivning av en
livscykelmodell för ett traditionellt informationssystem. Den andra underfrågan
kommer att utgå från författarnas och respondenternas egna uppfattningar om
intressenter och kompetenser i ett e-learningprojekt. Utifrån ovan ställda
problemprecisering är detta arbete tänkt att ge en ökad förståelse för de eventuella
skillnader som systemutvecklare står inför när det avser utveckling av webbaserade e-
learningapplikationer. Systemutvecklare kan därmed förberedas på att arbetsformen
kan bli annorlunda gentemot traditionell informationssystemutveckling.

3.3 Avgränsning

Vid utveckling av traditionella informationssystem respektive e-learningapplikationer
kan vissa skillnader förekomma. Några sådana skillnader som det går att reflektera
över är bland annat att traditionella informationssystem många gånger skall stödja en
specifik verksamhet, vilket e-learningapplikationer oftast inte gör. En annan skillnad
kan vara att e-learningapplikationer kan erfordra andra hjälpmedel vid
systemutveckling än vad traditionella informationssystem gör. Vidare har e-
learningapplikationer ett annat behov av resurser såsom multimedia, medan
traditionella informationssystem hittills varit textbaserade. Detta arbete kommer dock
att avgränsas till att kartlägga eventuella skillnader mellan en livscykelmodell för ett
traditionellt informationssystem och en livscykelmodell för en webbaserad e-
learningapplikation. Arbetet kommer också att avgränsas till att kartlägga de
intressenter och kompetenser som finns med i ett e-learningprojekt och eventuella
skillnader gentemot ett traditionellt systemutvecklingsprojekt.

3.4 Förväntat resultat

Arbetet förväntas resultera i en kartläggning av de eventuella skillnader som finns
mellan en livscykelmodell för ett traditionellt informationssystem och en
livscykelmodell för en webbaserad e-learningapplikation. Arbetet förväntas vidare att
kartlägga de intressenter och kompetenser som finns med i ett e-learningprojekt och
eventuella skillnader gentemot med ett traditionellt systemutvecklingsprojekt.
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4 Metod

I detta kapitel kommer möjliga metoder för detta arbete att beskrivas. De möjliga
metoderna kommer att diskuteras utifrån deras för- respektive nackdelar med hänsyn
tagen till tidigare redovisad problemprecisering. Avslutningsvis redovisas vald metod.

4.1 Möjliga metoder

Enligt Patel och Davidson (1994) kan insamling av information ske på flera olika sätt.
Vilken teknik som väljs beror på vad som verkar ge bäst svar på frågeställningen i
förhållande till den tid och de medel som står till förfogande (Patel & Davidson,
1994). De metoder som skulle kunna vara aktuella i denna rapport är litteraturstudie,
fallstudie, intervju och enkät. Dessa kommer kort att beskrivas nedan.

4.1.1 Litteraturstudie

En litteraturstudie kan sammanfattas som ett sätt att söka information via olika
dokument. Enligt Patel och Davidson (1994) har beteckningen dokument traditionellt
sett använts för information som nedtecknats eller tryckts såsom böcker, tidningar och
rapporter. Numera används dock beteckningen även för till exempel fotografier,
filmer och bandupptagningar. Tillgängligheten av information har genom Internet
även den förändrats sedan tidigare och Internet är ett exempel på hur förutsättningarna
för en litteraturstudie har förändrats.

Patel och Davidsson (1994) tar upp att beroende på problemställning kan en individ
vara tvungen att vända sig till olika instanser, både till privata och statliga, för att hitta
de dokument som söks. Det är därför viktigt att redan i problempreciseringen ta reda
på hur det förhåller sig med de dokument som söks, om det skulle visa sig att något
dokument ännu inte är offentligt. Författarna anser att vid urvalet av dokument är det
viktigt att välja dokument så att problemställningen blir belyst ur fler än en synvinkel,
att det ges en så fullständig bild som möjligt av det som skall undersökas. Det är
också viktigt att förhålla sig kritisk till dokument för att kunna göra en bedömning om
fakta eller upplevelser är sannolika och ta reda på när, var och varför dokument
tillkommit. För vissa typer av dokument handlar det även om att fastställa om det rör
sig om ett original eller förfalskning (Patel & Davidson, 1994).

Utifrån detta arbetes problemprecisering är litteraturstudie ett lämpligt metodval.
Detta eftersom materialet från litteraturstudien kan användas för att göra en
jämförelse med materialet från intervjustudien. En nackdel med litteraturstudie i detta
arbete kan vara att e-learning är ett relativt nytt område, vilket kan göra det svårt att
finna relevant litteratur för detta arbetes specifika frågeställning. Litteraturstudie får
ändå anses som ett viktigt komplement till intervjuer i detta arbete.

Enligt Patel och Davidson (1994) finns det risker med en litteraturstudie. För att
undvika att det egna materialet vinklas, handlar det om att kunna vara objektiv i valet
av material och källor. Svårigheter med litteraturstudie är dels att det kan ta tid att
finna relevant information och dels att hitta olika författare inom det aktuella
problemområdet. En fördel med litteraturstudie är möjligheten att ta fram nödvändig
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bakgrundsinformation om det ämne som avhandlas. En litteraturstudie ger vidare
möjlighet att kunna sätta sig in i ämnesområdet och studera olika författares åsikter.
En litteraturstudie kan även generera frågor till en fortsatt undersökning.

4.1.2 Fallstudie

Enligt Patel och Davidson (1994) innebär en fallstudie att en undersökning görs på en
mindre avgränsad grupp. Författarna skriver att ett ”fall” kan vara en individ, en
grupp individer, en organisation eller en situation. En undersökning kan dock
innehålla mer än ett fall, till exempel att två organisationer studeras. En fallstudie
utgår från ett helhetsperspektiv där så täckande information som möjligt försöker
erhållas. Fallstudie är en metod som ofta kan användas när processer eller
förändringar skall studeras. Hur generaliserbara de resultat är som erhålls vid en
fallstudie beror på hur de fall som använts valts ut (Patel & Davidson, 1994).

Enligt Bell (2000) är fallstudier särskilt lämpliga för forskare som arbetar på egen
hand. Den stora fördelen är att fallstudier rymmer möjligheten att på djupet studera en
avgränsad aspekt av ett problem och försöka få fram de faktorer som inverkar på
företeelsen i fråga, dock under en begränsad tidsrymd (Bell, 2000). Författaren tar
även upp att en nackdel är att forskare som har en deadline och en begränsad tidsram
att hålla sig till måste vara försiktiga när de väljer att genomföra en fallstudiedeadline.

I detta arbete skulle fallstudie kunna vara en lämplig metod, eftersom fallstudie har
möjlighet att studera problemet på ett djupgående sätt. I detta arbete anses dock inte
att resurser och den tid som krävs finns till förfogande. Eftersom fallstudie många
gånger görs utifrån ett specifikt fall blir inte det totala insamlade materialet så stort
och det uppstår en svårighet med att generalisera resultatet. Om det inte hade funnits
några tidsbegränsningar för detta arbete hade fallstudie kunnat vara ett bra
komplement till en litteraturstudie, denna tid anses dock inte finnas till förfogande.

4.1.3 Intervju och enkät

Intervjuer och enkäter är tekniker för att samla information och där båda bygger på att
ett antal frågor ställs. Intervjuer är vanligtvis personliga där en intervjuare träffar en
eller flera respondenter. Om det inte finns möjlighet för en intervjuare att personligen
träffa den aktuella respondenten, kan intervjun även utföras via telefon (Patel &
Davidson, 1994). Respondent är den person som valts ut att svara på en intervju eller
enkät. Enkät är en kollektiv intervju där ett frågeformulär vanligtvis skickas ut med
post till aktuella respondenter (Befring, 1994). En enkät kan även utföras på plats
under ledning av en person (Patel & Davidson, 1994). Med tillgång till WWW finns
det även möjlighet att genomföra en enkät via webben, en så kallad Internetenkät
(Dahmström, 2000).

I arbetet med intervju och enkät bör hänsyn tas till två aspekter. Dels behöver grad av
standardisering beaktas och dels behöver hänsyn tas till grad av strukturering (Patel
& Davidson, 1994). Standardisering avser frågornas utformning och inbördes ordning.
I en helt ostandardiserad intervju formuleras frågorna under intervjun. En intervju
med låg standardisering innebär att intervjufrågorna ställs i den ordning som det faller
sig mest lämpligt. Vid en helt standardiserad intervju ställs likalydande frågor i exakt
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samma ordning till varje respondent. Med strukturering menas hur stort svarsutrymme
som respondenten ges samt i vilken utsträckning frågorna är fria att tolkas. Vid en helt
strukturerad intervju kan det förutsägas vilka svar som är möjliga. Till exempel med
fasta svarsalternativ där respondenten ges mycket litet utrymme att svara inom. Vid
en ostrukturerad intervju ges respondenten maximalt utrymme att svara inom (Patel &
Davidson, 1994).

Patel och Davidson (1994) skriver vidare att när det gäller frågornas ordning och
formulering bör både intervju och enkät inledas och avslutas med neutrala frågor.
Däremellan kommer de egentliga frågorna som rör det preciserade problemet. Det är
viktigt att se till att de frågor som ställs verkligen täcker in problemområdet. Vid
formulering av frågor bör språket vara enkelt för att den som ska svara på frågorna
ska förstå innehållet och uppfatta frågan på det sätt som det var tänkt. Det är även
viktigt att klargöra och delge respondenten syftet med en intervju eller enkät. Det
måste även tydliggöras på vilket sätt som individens bidrag kommer att användas
samt om det är konfidentiellt eller inte. (Patel & Davidson, 1994).

Utifrån detta arbetes problemprecisering är intervju ett naturligt metodval. En
anledning till att intervju väljs som metod framför enkät är att den personliga
kontakten med respondenterna är önskvärd i detta arbete. Av samma skäl kommer det
i möjligaste mån väljas besöksintervju framför telefonintervju. Utformningen av detta
arbetes intervjufrågor är konstruerade på det sätt att intervjuaren har möjlighet att
ställa intervjufrågorna i godtycklig ordning, vilket skulle försvinna vid användning av
enkät. Motiveringsgraden att svara på frågorna vid en intervju är dessutom högre än
vad den är vid en enkät, vilket är önskvärt.

Patel och Davidson (1994) tar även upp fördelar och nackdelar med intervjuer. Enligt
författarna finns det möjlighet för en intervjuare att personligen träffa de respondenter
som ska intervjuas och därmed föra en diskussion kring problemområdet. Genom
intervju kan intervjuaren få direkt feedback på sina frågor och denne har även
möjlighet att direkt följa upp med kompletterande frågor. Om ett stort geografiskt
avstånd råder mellan intervjuare och respondent kan telefonintervju vara ett lämpligt
alternativ. En nackdel med intervjuformen kan vara svårigheten att hinna med att
dokumentera det som respondenten säger. Enligt Patel och Davidson (1994) finns det
huvudsakligen två sätt att registrera intervjusvar på. Det ena sättet är att intervjuaren
för anteckningar och det andra är att genom bandinspelning, spela in vad
respondenten säger. Vid användning av bandspelare måste dock intervjuaren dels
beakta att respondenten kan uppleva situationen obekväm vilket kan leda till att
information inte kommer fram och dels att respondenten inte vill ställa upp på en
bandad intervju (Patel & Davidson, 1994).

För att besvara detta arbetes problemprecisering kommer intervjufrågor med relativt
låg grad av standardisering att användas. Detta på grund av att intervjufrågorna skall
kunna ställas i godtycklig ordning till respondenterna. Vid en hög grad av
standardisering ställs intervjufrågorna i exakt samma ordning. I detta arbete anses det
vara en fördel att frågorna kan ställas i en fritt vald ordning beroende på att intervjuns
huvudfrågor då kan ställas i den ordning som är mest lämplig vid respektive intervju.
Intervjufrågorna kommer också till stor del vara ostrukturerade, eftersom
respondenternas svar inte kan förutsägas och att de därmed ges ett stort utrymme att
svara fritt inom. Detta är något som kan åstadkommas både med enkäter och med
intervjuer. I detta arbete anses dock inte enkät vara ett helt lämpligt metodval
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eftersom möjligheten till diskussion och kompletterande frågor inte är lika stor som
vid en intervju. Likaså finns det inte möjlighet att ge ytterligare förklaring av frågor
med en enkät. Med ett större antal enkäter skulle möjligen ett mer tydligt mönster för
detta arbetes resultat kunna uppnås, men samtidigt kan bortfallet bli högre. En nackdel
med valet av intervjuer i detta arbete är att antalet intervjuer inte kan bli så stort som
vid enkäter. Detta på grund av att intervjuer är mer tidskrävande än enkäter.

Dahmström (2000) pekar på fördelar och nackdelar med användning av enkäter. Han
tar bland annat upp att en fördel med enkäter är att många tänkta respondenter kan nås
med samma frågor och svarsalternativ. Vidare kan det inte ske någon påverkan från
intervjuaren samt att en enkät kan besvaras när respondenten har tid. Nackdelar med
en enkät kan vara att den blir mer anonym och inte upplevs som lika personlig som en
intervju, vilket kan leda till att svarsfrekvensen blir lägre. Vidare försvinner också
möjligheten för intervjuaren att få direkt feedback från respondenten. Ytterligare
nackdelar är att det inte finns någon till hands för respondenten att fråga om frågorna
är oklara samt att det inte finns någon kontroll över vem som faktiskt har besvarat
frågorna (Dahmström, 2000).

4.2 Val av metod

De valda metoderna för detta arbete är litteraturstudie och intervju. De skall användas
för att samla in det material som behövs för att belysa och besvara den
problemprecisering som tidigare definierats i kapitel 3. Metoderna skall ge en inblick
i hur personer inom områdena systemutveckling och e-learning ser på de eventuella
skillnader som finns mellan att utveckla ett traditionellt informationssystem och en
webbaserad e-learningapplikation. Materialet från litteraturstudien och intervjuer
kommer sedan att ligga till grund för rapportens analys och resultat.

Litteraturstudien väljs som metod för att det är intressant att belysa
problempreciseringen utifrån olika författares åsikter. I detta arbete är det viktigt att
också kunna jämföra materialet från litteraturstudien med gjorda intervjuer. En tanke
bakom valet av litteratur är att få med författare som arbetar med systemutveckling,
men som ändå kommer från olika områden. Detta för att belysa problembeskrivningen
från olika håll. Förhoppningen är därför att den litteratur som omfattar
litteraturstudien skall bestå av både svensk och utländsk, samt att författarna antingen
arbetar med forskning eller inom konsultverksamhet. Främsta orsaken till att
litteraturstudier och intervju väljs framför fallstudie är den begränsade tidsramen för
detta arbete.

Intervju som metod väljs framför enkät utifrån de fördelar och nackdelar som
beskrivits för respektive metod. En anledning till valet av intervju är att det i detta
arbete anses betydelsefullt med den möjlighet som finns till personlig kontakt mellan
intervjuare och respondent. En intervju kan skapa tillfälle för diskussion mellan
intervjuare och respondenter inom det aktuella problemområdet. Vidare finns det
möjlighet att vid en intervju också ställa kompletterande frågor och ge ytterligare
förklaring av frågor. Då intervjuerna kommer att vara relativt ostrukturerade med stort
utrymme för respondenten att svara inom, anses det betydelsefullt att intervjusvaren
dokumenteras så noggrant som möjligt. Intervjuerna kommer därför att genomföras
med hjälp av bandspelare, med tillstånd från varje respondent.
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Utformningen av intervjufrågorna kommer att följa Patel och Davidsons (1994)
riktlinjer för en intervju. Inledningsvis kommer ett par neutrala frågor att ställas som
tar upp fakta om respondentens bakgrund. Efter de inledande frågorna delas
huvudfrågorna upp i två kategorier:

• Den första kategorin riktar sig mot olika intressenter och kompetenser i ett
e-learningprojekt.

• Den andra kategorin omfattar frågor om en livscykelmodell för en webbaserad
e-learningapplikation.

Intervjun kommer därefter att avslutas med ett par neutrala frågor. Då intervjuerna
inte kommer att följa en formaliserad struktur med givna svarsalternativ kommer
intervjumaterialet inte att redovisas fråga för fråga, utan under aktuell kategori.
Tanken är att materialet skall presenteras som en sammanfattande bild av svaren inom
varje kategori för respektive respondent.
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5 Genomförande och materialredovisning

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för arbetets genomförande att presenteras
och hur de valda metoderna, litteraturstudie och intervjuer, har använts för att belysa
problemområdet. Först kommer den litteratur som omfattar litteraturstudien att
presenteras. Därpå redovisas själva litteraturstudien samt de erfarenheter och
värdering av litteraturmaterial som gjorts. Därefter kommer intervjufrågornas
utformning, respondenter samt förberedelse och genomförande att beskrivas.
Intervjusvaren från huvudfrågorna kommer att redovisas under aktuella rubriker. De
intervjusvar som inte faller under dessa rubriker kommer att redovisas separat.
Intervjufrågorna visas i sin helhet i Bilaga 1. Till sist kommer erfarenheter och
värdering av intervjumaterial att redovisas.

5.1 Litteraturstudie

I detta avsnitt kommer den litteratur som omfattare litteraturstudien att presenteras
och därefter redovisas själva litteraturstudien. Till sist redovisas erfarenheter och
värdering av litteraturmaterial.

5.1.1 Litteratur

Inom detta arbetes problemområde finns det en mängd litteratur som skulle kunna
ligga till grund för arbetets litteraturstudier. Att med säkerhet kunna välja ut den
litteratur som ger det mest objektiva resultatet inom aktuellt problemområde är inte
helt enkelt, därför har urvalet skett slumpmässigt. Vissa riktlinjer har dock använts vid
urvalet såsom att litteraturen skall bestå av både svenska och utländska författare.
Vidare var kravet att finna författare som antingen arbetar med forskning eller inom
konsultverksamhet.

Den litteratur som använts för detta arbetes litteraturstudie är framtagen dels på
rekommendationer och dels genom sökning i bibliotekets databaser. Många av
författarna finns med som referenser i andra arbeten. Böckernas titel och innehåll är
kopplat till multimedia i ett eller annat avseende. Som tidigare redovisats i
bakgrunden är en e-learningapplikation ett verktyg som bland annat bygger på
multimedia och interaktivitet (se avsnitt 2.3.2). Detta är en förklaring till varför
litteratur med titel och innehåll kopplat mot multimedia använts i litteraturstudien.

I boken Om metoder för systemutveckling i professionella organisationer Nilsson och
Pettersson (2000) har det hämtats uppgifter från ett forskningsområde vid Karlstads
universitet. Området är modeller och metoder för multimediaproduktion inom ämnet
informatik.

Den första författaren Molin är adjunkt och forskarstuderande i informatik och har
intresserat sig för kopplingen mellan system- och multimediautveckling med
avseende på arbetssätt och metoder. Molin har varit programansvarig för Karlstads
universitets multimediadesignprogram (1998-1999) och har också deltagit i
uppbyggnaden av CENS (Centrum för näringslivsservice). Han är också aktiv i
arbetet med det branschråd som är knutet till informatikämnet vid universitetet



5 Genomförande och materialredovisning

29

(Nilsson & Pettersson, 2000). Molin tar i sitt kapitel bland annat upp vad
systemutvecklare och multimediautvecklare kan lära sig av varandra. Det är baserat
på två undersökningar där den ena har behandlat metoder och arbetssätt i
systemutveckling, den andra ingår i ett större arbete där systemutveckling och
multimediautveckling jämförs.

Den andra författaren Ulfhake är verksam som lärare och forskarstuderande i ämnet
informatik vid Karlstads universitet. Forskningen är riktad mot modeller och metoder
för utveckling av interaktiva multimediaprogram, bl.a. pedagogiska programvaror.
Ulfhake har varit programansvarig för Karlstads universitets
multimediadesignprogram (1996-1997) och har i grundutbildningsnämnden Livslångt
lärande bl.a. intresserat sig för distansutbildning via modern informationsteknik
(Nilsson & Pettersson, 2000). Ulfhake redovisar i sitt kapitel tillvägagångssättet i ett
projekt där hon själv var med och tog fram en pedagogisk programvara, samt
beskriver den systemutvecklingsmodell de arbetade efter i det aktuella projektet.

I böckerna Multimedia en introduktion Andersson (1992) och Multimedia Andersson
(1995) tar författaren upp hur en multimediaproduktion planeras och genomförs.
Andersson beskriver bland annat de faser som hon menar en multimediaproduktion
består av, personella- och materiella resurser och hur olika medier används.
Andersson arbetar inom området informationsteknologi och sedan 1986 som konsult
med informations- och utbildningsfrågor. Hon föreläser och utbildar även i
informationsteknologi och har specialiserat sig på design, ”instructional design”,
analys samt förändringsstrategier (Andersson, 1995).

I boken Managing Multimedia England och Finney (1999) tar författarna upp
projektledning för interaktiv media. De beskriver och ger riktlinjer för de faser som en
livscykel för ett multimediaprojekt består av. Alltifrån kontraktsfrågor, att välja ut
projektdeltagare, olika medier, design till de eventuella problem som kan inträffa
under en produktion. England och Finney har båda lång erfarenhet av arbete som
multimediakonsulter med inriktning mot multimediaprojekt och interaktiv produktion,
och har medverkat bland annat i olika multimediaprojekt drivna av EU (England &
Finney, 1999)

5.1.2 Redovisning av litteraturstudie

Nedan följer en redovisning av litteraturstudien. Svaren kommer att redovisas under
respektive kategori.

Intressenter och kompetenser

Enligt Molin (2000) ställer utvecklingsprocessen av ett multimediasystem krav på
samarbete, kommunikation och kunskap. Det är viktigt med en gemensam grundsyn,
då det är människor med mycket olika bakgrund som skall jobba nära varandra och
som är beroende av varandra. Systematiskt lagda ingenjörer skall kunna samarbeta
med konstnärligt sinnade grafiker. Det är många yrkeskategorier som deltar, bland
annat grafiker, manusförfattare, programmerare, tekniker och intressenter med
videokunnande. Arbetet sker ofta i små grupper för att alla skall kunna ha god
överblick över hela projektet.
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Molin (2000) skriver att det inte är lika stor spridning av olika kompetenser vid
traditionell systemutveckling. Utvecklarna utgör en mer homogen grupp och är i
större grad utbildade för databranschen såsom systemvetare och dataingenjörer. Ett
informationssystem innehåller information som representeras av siffror, text och
grafik, men det pågår en utveckling mot ökad användning av rörliga bilder och ljud
även i traditionella informationssystem.

Enligt Andersson (1992) är det alltid vissa kompetensområden som måste finnas med
i den grupp som skall planera och ta fram en multimediaapplikation. Det är ett brett
spektra av kompetens som behövs. Många yrkesområden har dock glidit in i varandra,
vilket har gjort att gränserna har suddats ut. Flera kompetensområden kan också
täckas av en och samma person. Författaren tar upp projektledare, designer,
programmerare, fotograf, tekniker för video- och ljudproduktion som några exempel
på deltagare som finns med i ett multimediaprojekt. Det är viktigt att de personer som
till exempel arbetar med videoproduktion, har kunskap i interaktiv produktion. En
designer måste ha god kunskap om målgruppen då det är slutanvändaren som
bestämmer hur programmet skall se ut.

Enligt Andersson (1992) är en multimediaproduktion ett lagarbete och en skapande
process. Det är dock projektledaren som är ”spindeln i nätet”. Ansvarsområdet är stort
och en projektledare ansvarar för allt i från det att budgetramar hålls, att
produktionsschema upprättas och uppdateras tills att programmet uppfyller de mål
och villkor som är uppsatta. Enligt Andersson (1992) skall en projektledare vara en
person med stor organisationsförmåga, vara målinriktad och kunna delegera ansvar.
Det är även viktigt att en projektledare har en förmåga att kommunicera, fatta beslut
och reda ut eventuella tvister och konflikter som kan uppstå.

Ulfhake (2000) skriver att vid utveckling av pedagogiska programvaror har det
framkommit att grupparbetet är en förutsättning för en lyckad pedagogisk
programvara. Valet av medarbetare i ett projekt är ett mycket viktigt steg i en
förändringsanalys. Ulfhake beskriver ett projekt där hon själv deltog och som gick ut
på att skapa en kurs i informatik åt distansstudenter. Under framställningen bestod
gruppen av fem personer: en ansvarig systemerare, en datateknisk systemerare, en
datakunnig pedagog och två tekniska och konstnärliga programmerare som
behärskade framställning av bilder och animationer, samt ljuddigitalisering och olika
komprimeringstekniker. Ulfhake själv var projektledare och ansvarig systemerare
samt författare till manus för den pedagogiska programvaran Systemutveckling. Enligt
Ulfhake (2000) fungerade hela gruppen som kvalitetssäkring av programvaran genom
att de kontinuerligt utvärderade och testade alla uppkomna idéer och förslag.

Enligt England och Finney (1999) kan antalet intressenter och kompetenser i ett
multimediaprojekt variera både med avseende på omfattning och på behov av
kompetens. Detta även under ett projekts gång. Ett multimediaprojekt består ofta dels
av en ”kärna” av deltagare som är med och arbetar under hela tiden i projektet och
dels av deltagare som tas in då och då för speciella uppgifter. Det är även vanligt att
det finns intressenter som har byggt upp kompetens inom mer än ett område. Det är en
komplex process att välja ut vilka kompetenser som skall representeras i ett
multimediaprojekt. Det krävs förståelse för intressenter och kompetenser från olika
områden. Även kostnaderna för resurserna måste vägas mot de behov som finns.
Vilka intressenter och kompetenser som behövs beror på applikationens innehåll,
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vilka medier som skall användas, typ av plattform, storlek på projektet samt hur stor
administration det förväntas bli. Författarna nämner grafiker, programmerare och
projektledare som de intressenter som ofta ingår i ”kärnan” av projektet. En
projektledare har ofta även rollen som producent. De kompetenser som kan ingå eller
tillkomma under ett projekts gång är intressenter som kan hantera video, ljud,
animation och interaktiv design, men även tekniker, manusförfattare, översättare,
träningsspecialist samt expertkompetens inom det aktuella ämnet. I större projekt
finns det även behov av personer som kan sköta administrationen runt projektet.

England och Finney (1999) skriver att en projektledare som leder ett multidisciplinärt
projekt med individuella specialister, också möter människor som är vana att fatta
beslut inom sin eget område. Att kunna kontrollera en grupp som innehåller mycket
kreativa människor är inte enkelt. Alla vanliga problem med konflikter mellan vissa
intressenter och kompetenser kan även förekomma i ett multimediaprojekt.
Deltagarna i ett multimediaprojekt har ett relevant perspektiv på hur innehållet skall
struktureras och presenteras. Varje deltagare har inom sitt område kunskap om hur
tillvägagångssättet skall ske när det gäller att analysera och behandla information.
Detta ser författarna både som en styrka och som en svaghet. Projektledarens egna
erfarenheter och kunskaper får också stor betydelse för hur arbetet går tillväga i
projektet.

Livscykelmodell

Enligt Molin (2000) är systemutveckling arbetet med att skapa informationssystem.
Ett informationssystem används som ett led i kommunikationen mellan människor i
en organisation. Multimediautveckling innebär enligt författaren arbete med att
utveckla datasystem som oftast är interaktiva, där text, grafik, video, animation och
ljud används på ett integrerat sätt.

Enligt Molin (2000) har multimediautveckling och systemutveckling både likheter
och skillnader och han anser att det är svårt att dra någon tydlig gräns mellan dem.
Enligt författaren kan systemutveckling ses som ett snävare begrepp, eftersom det är
kopplat till informationshantering i en verksamhet. Informationssystem används inom
mycket skiftande områden såsom redovisning, bokning och försäljning.
Multimediasystem kan vara rena informationssystem, men också olika presentationer,
spel och undervisningsmaterial. Både innehållet och kraven på ett multimediasystem
kan vara av mycket skiftande slag, vilket gör dem komplexa.

Enligt Molin (2000) kan arbetet med att utveckla informations- och multimediasystem
organiseras på många olika sätt. Författaren tar upp två olika livscykelmodeller, se
Figur 7 på nästkommande sida, för att beskriva de faser som ingår i respektive
livscykel. Molin (2000) bygger livscykelmodellen för informationssystem på
Andersen (1994). För en beskrivning av vad som kännetecknar de olika faserna i
Andersens (1994) livscykelmodell, hänvisas läsaren till avsnitt 2.2.7 i
bakgrundskapitlet. Nedan kommer de olika faserna i en livscykelmodell för ett
multimediasystem att tas upp enligt den beskrivning som Molin (2000) gör av
respektive fas. Därefter kommer en jämförelse att göras av de olika faserna i de båda
livscyklarna.
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Informationssystem

Multimediasystem

Figur 6. Livscykelmodeller för informationssystem och multimediasystem (efter
Molin, 2000, s.165).

I den första fasen behov diskuteras enligt Molin (2000) behov och olika idéer. Syfte,
målgrupp, budget, funktionalitet, tekniska begränsningar och tidsramar är några av de
punkter som tas upp. Efter denna fas sluts vanligtvis ett avtal. I nästa fas, manus,
utarbetas planer för projektet och ett manuskript skapas. Manuskriptet är en detaljerad
beskrivning av hela projektet och är ett av de mest centrala dokumenten i ett
multimediaprojekt. Enligt Molin (2000) sker tillverkningen av systemet i fasen
produktion. Texter, ljud och videosekvenser produceras och sätts samman enligt de
krav som ställts upp. I fasen efterproduktion installeras och tas produkten i bruk, efter
det att den är testad och godkänd. Vanligt är även att det sker en uppföljning där det
undersöks om produkten fungerar enligt det som är utlovat. Behöver den utvecklas
ytterligare kan det bli aktuellt med ett nytt projekt. Erfarenheterna av
utvecklingsprocessen granskas också för att vara till nytta för kommande projekt.
Fasen avveckling är det många multimediaprodukter som inte genomgår. De som
använder produkten slutar helt enkelt att använda den. En del produkter går dock inte
att avveckla utan att vissa åtgärder vidtas och då kan det finnas information som skall
föras över till ett nytt system (Molin, 2000).

Enligt Molin (2000) skiljer sig modellerna något i perspektiv där livscykelmodellen
för informationssystem är mer verksamhetsinriktad. Den sätter tydligare in
informationssystemet i ett sammanhang. Livscykelmodellen för multimediautveckling
är mer produktinriktad och beskriver arbetet ur ett producentperspektiv.
Förändringsanalysen är en mer förutsättningslös fas där möjligheter och problem i
verksamheten diskuteras. Det är en öppen diskussion, på så sätt att olika slag av
utveckling kan behövas och det är inte givet att systemutveckling är det bästa eller
enda alternativet. I övrigt finns det stora likheter i den tidiga fasen, även om
behovsfasen i multimediautveckling är mer inriktad på själva produkten.

Analys- och utformningsfaserna av informationssystem motsvaras enligt Molin
(2000) till stor del av manusfasen av multimediasystem. Det diskuteras innehåll,
funktioner och det dras upp detaljerade planer för fortsättningen. Det finns dock en
skillnad i att systemutveckling av informationssystem är mer informations- och
funktionscentrerad medan multimediasystem utöver detta även hanterar komplicerad
interaktivitet och navigation. Tillsammans med manuskriptet skall det dokumenteras
underlag för olika utvecklare, programmerare, grafiker och författare, och de behöver
underlag som är utformade för deras behov, vilket kan skilja sig betydligt.

Realiseringsfasen av ett informationssystem består till stor del av programmering.
Även för multimediasystem sker programmering, men även mycket arbete med olika

Förändrings- Analys Utformning Realisering Implementation Förvaltning och drift Avveckling
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medier som används. Detta sker i fasen produktion och kännetecknas av att många
intressenter och olika kompetenser är inblandade. Författaren jämför med en
filmproduktion och nämner till exempel texter som skall bearbetas, bilder som skall
digitaliseras, animationer som skall skapas. Enligt författaren är denna fas den dyraste
i utvecklingen av ett multimediasystem.

När det gäller fasen förvaltning- och drift skiljer sig modellerna åt. Molin (2000)
skriver att en livscykelmodell för ett informationssystem har en mer genomarbetad
syn på betydelsen av förvaltning och drift och även en stor del av den totala kostnaden
kan hänföras till denna fas. Fasen efterproduktion i en multimediamodell, är mer
begränsad och producentcentrerad, och sätter inte in systemet i ett
verksamhetsperspektiv på samma sätt som ett traditionellt informationssystem gör.

Livslängden för ett system är begränsat och förr eller senare kommer det att
avvecklas. Enligt Molin (2000) innehåller traditionella informationssystem ofta
affärskritisk information som behöver tas om hand och sparas eller föras över till det
ett nytt informationssystem. Många multimediasystem är inte lika verksamhetskritiska
och ställs därför inte inför samma problematik. Avvecklingen sker många gånger
genom att användaren helt enkelt slutar att använda systemet.

Enligt Andersson (1995) följer alla projekt, oberoende av bransch, en bestämd
arbetsgång. Det finns huvuddrag som är gemensamma, men frågorna som ställs och
som ska besvaras är olika. Andersson (1995) delar in arbetsgången för ett
multimediaprojekt i sex stora moment, se Figur 7. Efter vart och ett av dem görs en
utvärdering.

Figur 7. Produktionsgången i ett multimediaprojekt (efter Andersson, 1995, s.104).

Enligt Andersson (1995) görs det en föranalys innan ett projekt sätts igång. I
föranalysen förs det diskussion om multimedia är det media som ska användas. Om så
är fallet tar den första och mest avgörande fasen för hela projektet vid, analys. Där
beslutas bland annat om målgrupp, mål och syfte för multimediaproduktionen. Det
definieras vilka som är slutanvändare och vilka förväntningar de har. Fasen design
skall tala om hur informationen skall presenteras. Hur val och svar skall presenteras
och tas om hand, i förhållande till vad användaren ser och hör. Kraven på den rent
tekniska utformningen bestäms i form av programvaror och utrustning. Allt är en
kompromiss mellan budget, utrustning, tid, personal och slutanvändares möjlighet till
uppspelning. När fasen utveckling startar är det stora idéflödet över, vilket gör att det
inte går att komma med för stora förändringar. I fasen utveckling produceras det
underlag i form av manus i olika former för bland annat bild, ljud, text och video.

När projektet kommit så här långt görs det enligt Andersson (1995) ofta en första
prototyp. Testproduktionen visas upp för kunden som får möjlighet att komma med
åsikter. Enligt författaren är det viktigt att komma ihåg vad som bestämdes i fasen
analys för att inte spåra in på ett annat område.

Analys Design Utveckling Produktion Programmering Installation

Utvärdering
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Det är först i fasen produktion som ett konkret resultat börjar ses av det som planerats
i tidigare faser. Bland annat skall texter, fotografier, video och ljudfiler produceras
och bearbetas. Till fasen programmering är programmeraren beroende av ett
detaljerat och fullständigt flödesschema som programmeringsunderlag. Detta för att
det ska vara möjligt att kunna knyta ihop allt som producerats och kunna lägga alla
detaljer på plats i multimediaprogrammet. Det är enligt Andersson (1995) viktigt att
programmeraren är med från början i planeringsarbetet för att kunna komma med
åsikter om vad som är realistiskt och möjligt att åstadkomma. Den sista fasen
installation består av test och leverans. Här kontrolleras att programmet är buggfritt
och att det fungerar i den hårdvara som den slutliga produktionen skall köras på.
Olika tester är dock något som måste ske kontinuerligt under projektets gång. Till sist
sker leverans av den färdiga multimediaproduktionen.

Enligt Andersson (1995) är utvärderingarna möjligen de mest kritiska momenten. Det
är vanligt att vid utveckling av multimediaproduktioner går utvecklingen för fort
fram. Hon säger att många upplever utvärdering som att projektet stannar upp. För
fort framåtskridande kan dock leda till att det längre fram i projektet upptäcks delar av
ett arbete som måste göras om. Enligt Andersson (1995) handlar det om att vara
observant, att upptäcka avvikelserna och åtgärda dem på ett tidigt stadium. Desto
tidigare som problemet upptäcks, ju enklare blir felet att åtgärda. Detta sparar i sin tur
både tid och pengar för ett projekt.

Den beskrivning som Ulfhake (2000) gör av en systemutvecklingsmodell för
pedagogiska programvaror, utgår från ett projekt där hon själv deltog och som gick ut
på att skapa en kurs i informatik åt distansstudenter. Vid systemutvecklingen av
programvaran ”Systemutveckling” användes flera parallella modeller, se Figur 8
nedan. Enligt Ulfhake (2000) bestod systemutvecklingsmodellen för att ta fram
pedagogiska programvaror av tre parallella och dynamiska processer:

• Systemutveckling av IT-delen
• Systemutveckling av den konstnärliga delen
• Kontinuerlig utvärdering

tid

Figur 8. Systemutvecklingsmodell bestående av tre parallella modeller (efter Ulfhake,
2000, s.157).

Modellerna bestod både av strukturering och av konstnärlighet. Arbetet bedrevs dels
enligt en utvecklingsmodell för IT-system, vilken byggde på Andersens (1994)

Förändrings- Analys Utformning Realisering Implementering
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livscykelmodell. Den bestod av faserna förändringsanalys, analys, utformning,
realisering och implementering. Dels byggde den konstnärliga utformningen på en
modell av Jeffcoate (1995) som innefattade förproduktion, produktion och
efterproduktion. Samtidigt skedde en utvärdering och testning av programvaran
genom hela utvecklingsprocessen. Utvärderingsmodellen är förskjuten i förhållande
till de andra två modellerna, vilket beror på att det måste finnas något framtaget att
testa. Innan ett sluttest kan genomföras måste även hela programvaran vara
färdigutvecklad. Faserna i cirkeln, se Figur 8, upprepas för varje moment tills det att
programvaran är färdigutvecklad eller tills det att det beslutas att inga fler moment ska
färdigställas.

Enligt Ulfhake (2000) överensstämmer IT-delens förändringsanalys till innehåll och
omfattning med en traditionell förändringsanalys, beskriven av Andersen (1994). I
den konstnärliga delens förproduktion ingår det frågor kring medarbetare, metaforer
och manuskript. Den utvärderande delen skall garantera programvarans kvalitet.
Utvecklingen i faserna analys, utformning och realisering sker integrerat, men även de
överensstämmer med Andersens (1994) beskrivning. Den konstnärliga delens
produktion består av kreativt arbete för att beskriva programvarans yttre egenskaper.
Den utvärderande delen testar och utvärderar programvaran utifrån dess form,
funktion och struktur. Implementationsfasen överensstämmer också med Andersens
(1994) beskrivning. Till den konstnärliga delens efterproduktion ingår bland annat
framtagning av anvisningar för programmets användning i utbildningssyfte. Den
utvärderande delen omfattar utvärdering och test av programvarans produktivitet. Att
det finns en effektiv funktionalitet av den fullständiga programvaran.

Enligt Ulfhake (2000) räcker det inte med att bygga ett system rätt, utan dess innehåll
måste anpassas till sitt syfte och till den som ska använda programvaran. Det är ett
kreativt och konstnärligt tillvägagångssätt där hon tror att det finns mycket erfarenhet
att hämta från inredningsarkitekter, drama, film och litteratur, men även pedagogik,
kognitiv psykologi och lingvistik.

Enligt England och Finney (1999) startar ett multimediaprojekt med fasen inledning
och definition, därefter följer fasen produktion, se Figur 9 nedan. Produktionsfasen för
ett interaktivt utbildningsmaterial innehåller flera faser som står i relation med
varandra. Det är inte en linjär process utan den består av flera parallella operationer.

Figur 9. Ett multimediaprojekts livscykel (efter England & Finney, 1999, s.6).

Enligt England och Finney (1999) skall det under definitionsfasen erhållas en
förståelse av vad kunden vill ha, så att det utifrån kundens behov går att matcha mot
en multimedialösning. Denna information måste erhållas omgående så att arbetet
utgår från rätt förutsättningar. Detta refererar författarna till som ”scoping the
project”. När behoven är utarbetade och det finns en tidsplan fastställd, kan arbetet
med att ta fram ett kostnadsförslag för projektet påbörjas. Om kunden sedan
accepterar förslaget tar produktionsfasen vid och projektet accelererar i olika
aktiviteter med flera operationer som pågår parallellt.

Inledning och definition Produktionsfas

”Scoping the project” Analys Design Prototyp Omdesign Produktion Test Leverans Utvärdering
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Enligt England och Finney (1999) skall först en överenskommelse nås om hur arbetet
med kunden skall ske. Kunden måste finnas tillgänglig när vissa beslut skall tas för att
projektet skall fortsätta enligt planerna och även det juridiska avtalet skall avklaras.
Samtidigt påbörjas utveckling av själva projektet. Beslut tas om innehåll, plattform,
media, vilka tekniker som skall användas, interface och interaktiv design. Om det
finns behov av extern personal skall de rekryteras. Alltsammans ställer stora krav på
projektledaren, som måste få fram en ”team-känsla” bland alla kompetenser som är
inblandade i projektet. Efter detta fortsätter produktionen med texter, grafik, ljud,
video och integrering av de olika medierna. Under det att produktionen pågår, så
pågår det även tester för att försäkra sig om att produktionen uppfyller de krav som
specificerats. När de olika medierna integreras måste de till exempel testas under
olika förhållanden och eventuella justeringar måste åtgärdas. Utvecklingsplattformen
kan skilja sig från den slutliga plattformen, vilket innebär att det är viktigt att
genomföra tester på kundens plattform.

När projektet börjar lida mot sitt slut är det viktigt att det finns en ”slutpunkt” som är
tydlig och klar, annars finns det risk för att budget överskrids. Villkoren för den
slutliga versionen skall dock ha förhandlats fram tidigare i projektet. Många ser
slutleverans som den sista delen i ett projekt, vilket leder till att många missar att
arkivera projektet på ett systematiskt och väl dokumenterat sätt. Det kan spara både
tid, pengar och inte minst ordning när och om dokumentation av projektet av olika
anledningar behövs igen (England & Finney, 1999).

5.1.3 Erfarenheter och värdering av litteraturmaterial

En av de erfarenheter som gjorts har varit att det kan vara svårt att hitta litteratur som
exakt stämmer överens med den aktuella problembeskrivningen. Vid en stor mängd
litteratur att välja mellan kan det också vara svårt att urskilja den litteratur som skall
ligga till grund för litteraturstudien, så att det ger ett objektivt resultat. Det gäller även
att överväga vad som skall tas upp i arbetet från litteraturen och att kunna koncentrera
litteraturen till det som verkligen bidrar till att besvara problembeskrivningen. Ett
övervägande måste också göras om litteraturen kan räknas som tillförlitlig. En sak
som bör noteras när det gäller litteraturstudie som metod är att den är tidskrävande,
men lärorik.

Litteraturstudien har gett rapportens författare större förståelse för både likheter och
skillnader när det gäller intressenter, kompetenser och livscykelmodeller i samband
mellan att utveckla traditionella informationssystem respektive e-
learningapplikationer.

Samtliga författare i litteraturstudien har en gedigen erfarenhet inom
systemutveckling och representerar olika skolor. Med avseende på författarens
praktiskt begränsade erfarenhet av systemutveckling och värdering av material anses
den litteratur som använts för att belysa problemområdet vara ett tillförlitligt material.
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5.2 Intervjuer

I detta avsnitt kommer intervjustudiens respondenter samt förberedelse och
genomförande att beskrivas. Intervjusvaren från huvudfrågorna kommer att redovisas
under aktuella rubriker. De intervjusvar som inte faller under dessa rubriker kommer
att redovisas separat. Avslutningsvis kommer erfarenheter och värdering av material
att diskuteras.

5.2.1 Respondenter

Det finns en mängd olika företag som skulle ha kunnat vara aktuella att intervjua för
detta arbetes problemområde. Liksom med litteraturen för arbetets litteraturstudie är
det inte helt enkelt att välja ut de företag som skall ligga till grund för arbetets
intervjustudie och som skall ge en objektiv bild av det verkliga förhållandet. Urvalet
av företag har därmed fått ske slumpmässigt. För att komma i kontakt med personer
som hade möjlighet att ställa upp på en intervju kontaktades olika företag inom IT-
och e-learningbranschen. Företagen söktes fram via Internet och tidningar. Med de
personer som hade möjlighet att ställa upp på en intervju inom det aktuella
problemområdet, bestämdes en tid för intervju.

Syftet var att få tag i personer som har erfarenhet dels av att utveckla traditionella
informationssystem och dels av att utveckla e-learningapplikationer. Tanken var att de
tänkta respondenterna skulle kunna delge sina erfarenheter av båda områdena. Detta
då med avsikt på att kunna besvara frågeställningens båda underfrågor (se avsnitt 3.2)
Det visade sig dock svårt att få tag i personer som uppfyllde kravet på erfarenhet från
både traditionella informationssystem och e-learningapplikationer. Därför beslutades
att intervjuerna skulle rikta sig mot personer som arbetade med att utveckla e-
learningapplikationer. Vissa tänkta respondenter var dock inte villiga att avsätta tid
för en intervju medan andra av sekretesskäl inte kunde medverka. Det totala antalet
respondenter stannade därför vid antalet fyra, varav en var kvinna och tre var män.
Nedan följer en kort presentation av respondenterna. För att undvika att skriva
respondent vid varje tillfälle då han eller hon åsyftas så benämns en respondent ”R”,
med löpande nummer, fortsättningsvis i denna rapport.

• R1, man, e-learningspecialist. Han har en utbildning i digitala läromedel och har
under de två senaste åren arbetat i ett internationellt företag som koordinator i ett
e-learningprojekt.

• R2, man, projektledare. Han har under de fem senaste åren arbetat i samma
internationella företag som respondent R1, varav de två senaste med företagets e-
learningprojekt. Han har dock nyligen bytt arbetsgivare och arbetar nu som
konsult i kunskapsprojekt. Han är dock kvar på samma arbetsplats som tidigare.

• R3, man, projektledare. Han har under ett och ett halvt år arbetat som
projektledare för ett e-learningprojekt. I projektet skall en e-learningmodul tas
fram och applikationer till den samma. Han har lång erfarenhet som lärare inom
olika utbildningsmiljöer.

• R4, kvinna, projektledare. Hon har under de fem senaste åren arbetat på ett
nordiskt IT-företag som projektledare för e-learningprojekt.
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5.2.2 Förberedelser och genomförande av intervjuer

Intervjuerna har haft en relativt låg grad av standardisering. Frågorna har inte ställts i
exakt samma ordning till varje respondent, utan ordningen på frågorna har kunnat
anpassas efter vad som varit mest lämpligt vid respektive intervju. När det gäller
strukturering har frågorna mestadels varit ostrukturerade och respondenten har getts
ett stort utrymme att svara inom (se Bilaga 1).

Efter klartecken från den tänkta respondenten bestämdes tid och plats för intervjun.
Intervjuerna genomfördes i tre fall på respektive respondents företag. En intervju
genomfördes som telefonintervju då det var för stort geografiskt avstånd till
respondentens arbetsplats. Intervjuerna beräknades ta cirka 60 minuter att genomföra,
beroende på hur ingående svar som gavs från respondenten. Efter det att varje intervju
var genomförd, dokumenterades svaren så att de fanns tillgängliga för det fortsatta
arbetet. Dokumentationen har inte skett exakt ord för ord, utan mer som en
sammanfattning av ett samtal (se Bilaga 2). I ett fall har respondenten även använt en
ritning för att delge sitt svar på en fråga och den har även återgets i rapporten (se
Figur 10).

Vid ett tillfälle intervjuades två personer samtidigt, R1 och R2. Frågorna ställdes dock
till var och en av respondenterna för att de skulle ha möjlighet att ge sin syn på frågan
och bidra med ett individuellt svar. Orsaken till att det blev en intervju där två
respondenter intervjuades samtidigt var att en tänkt respondent visades sig vara sjuk
den dag då intervjun skulle äga rum. R1 och R2 ersatte tänkt respondent. Vid ett annat
tillfälle visade det sig att en intervju inte blev som förväntat. Med detta menas att i
inledningen av intervjun visade det sig att respondenten inte hade de arbetsuppgifter
och den kompetens som skulle bidra till att svara på detta arbetes problemprecisering.
Den tänkta intervjun blev istället till en intressant diskussion som dock inte redovisas
i detta arbete.

5.2.3 Redovisning av intervjusvar

Nedan följer en redovisning av intervjusvaren. De kommer att redovisas under
respektive kategori. Svaren på de övriga intervjufrågorna redovisas i avsnitt 5.2.4.

Intressenter och kompetenser

Enligt R1 ligger fokus på teknik och teknisk kompetens i de flesta projekt och ett e-
learningprojekt är inte något undantag. Ytterligare kompetenser kan och borde finnas
representerade i ett e-learningprojekt som till exempel designer, pedagoger och
beteendevetare. Det är dock viktigt att de som skall tillföra kunskap i pedagogik och
grafisk design har kunskap inom Internetpedagogik och design av multimedia, för att
kunna tillföra kunskap till projektet. Enligt R1 är det viktigt att pedagoger och
tekniker lär av varandra. En pedagog kan ha svårt att förstå tekniken, vilket leder till
kommunikationsproblem mellan pedagoger och tekniker.

R2 anser, liksom R1, att det finns behov av andra kompetenser i ett e-learningprojekt
jämfört med ett traditionellt systemutvecklingsprojekt. R2 trycker dock på att det inte
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spelar någon roll om det finns bra pedagogik i en kurs, om inte bastekniken fungerar.
Teknisk kompetens är en grundstomme för att få allt att fungera.

R2 anser att ett e-learningsystem inte vänder sig till en viss specifik målgrupp, som är
van vid en viss metodik, utan till människor i mer vid bemärkelse. En ekonom är
utbildad inom ekonomi och kan fackbegreppen, vilket gör att ett ekonomisystem kan
utformas mer specifikt för dess målgrupp. När det gäller system för lärande måste mer
hänsyn tas till fler olika behov, för att systemet skall riktas till samtliga i målgruppen.
Enligt R2 är situationen komplex, vilket gör det är svårt att behärska alla frågor.
Därför är det viktigt att gå ut och testa systemet så fort som möjligt.

Enligt R3 ingår det många olika kompetenser i ett e-learningprojekt när en
webbaserad kurs skall tas fram. Det finns kompetens för illustrationer, rörliga bilder,
film, ljud och datateknik. En journalist arbetar med språket i texter, det finns
hårdvarukompetens för att kunna hantera en webbserver och medieserver samt
expertkunskap i kursens ämne. De kompetenser som behövs är inte givna under hela
projektet, utan det kan komma in ytterligare kompetenser under projektets gång.

Kommunikationsproblem mellan tekniker och pedagoger är inte något nytt problem
och enligt R3 beror det på att tekniker och pedagoger är sprungna ur olika världar. I
ett e-learningprojekt blir kommunikationsproblem tydligare, eftersom fler
kompetenser finns representerade. R3 tror också att det finns en skillnad från den roll
som en projektledare traditionellt sett har. I ett e-learningprojekt, med många olika
kompetenser representerade, bör en projektledare engagera sig mer i
kommunikationen mellan olika kompetenser. En projektledare får leva mitt i
”häxkitteln”. Denne måste kunna fördela resurser, kunna agera producent och
samtidigt kunna kommunicera mellan olika intressenter och kompetenser. Enligt R3
kan en orsak till att kommunikationsproblem uppstår vara att ett projekt traditionellt
byggs upp hierarkiskt. Det finns en projektledare som har rena projektledaregenskaper
som budgetansvar och att fördela resurser. Projektet rullar på och till sist får de olika
pusselbitarna limmas ihop till en färdig produkt.

Enligt R4 tas de kompetenser in som behövs, oberoende om det är ett
systemutvecklingsprojekt eller e-learningprojekt. När en e-learningapplikation skall
utvecklas finns det behov av teknisk kompetens samt kompetens från intressenter som
till exempel illustratörer, manusförfattare, grafiker, beteendevetare, journalister och
ämneslärare. I de e-learningprojekt som R4 varit inblandad i har det varit ca 7-8
personer med, då inräknat både från kundens och från R4:s sida. R4 som projektledare
har varit med både från teknik och från pedagogik. Ytterligare kompetens hämtas i
första hand från ämneslärare. Det finns även tillgång till ytterligare teknisk
kompetens. Dessa personer finns dock inte representerade i projektgruppen utan
konsulteras vid behov.

Enligt R4 är kostnadsfrågorna alltid ett dilemma oavsett projekt. Hon säger att
problemet kanske är ännu större i ett e-learningprojekt, eftersom behovet av fler
kompetenser är större. Det finns alltid en förhoppning om att ta fram en perfekt kurs,
men det är alltid ekonomin som styr. R4 tar upp ett exempel på ett projekt där många
olika kompetenser fanns med, det vill säga tekniker, programmerare, illustratörer,
manusförfattare, grafiker m.fl. Problemet var att projektet blev för dyrt och kunden
klarade inte av det ekonomiskt. Applikationen var mycket professionell gjord,
resultatet blev bra, men kostnaden blev för hög. Enligt R4 gjorde projektgruppen
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kanske för mycket. De ville att resultatet skulle bli väldigt bra och gjorde kanske
saker som kunden egentligen inte hade efterfrågat. Helst så vill både kund och
leverantör ha med olika kompetenser i ett projekt, problemet är dock att det många
gånger inte finns ekonomiska möjligheter för det. En utveckling blir helt enkelt för
dyr ibland. R4 säger att i större projekt finns det möjlighet att ta in fler kompetenser
och då är det främst större kunder inblandade som har möjlighet att klara av det
ekonomiskt, medan bland annat skolor inte har samma ekonomiska förutsättningar.

En annan skillnad som R4 tar upp är kommunikationsproblem mellan vissa
intressenter. Kommunikationsproblem kan även finnas i ett traditionellt
systemutvecklingsprojekt, det kan dock vara svårare att mötas i ett e-learningprojekt
där blandningen av kompetenser är större. En projektledare måste kunna leda arbetet,
ha god ”helikoptersyn” samt en förmåga att kunna medla och kommunicera mellan
olika kompetenser. R4 säger att många av de som är väldigt duktiga på
programmering, inte alls har samma syn som hon själv. Detta för med sig att det
ibland är svårt att kommunicera. Det fungerar inte att en programmerare sitter och gör
som denne tycker att det ska vara, utan det är viktigt att de arbetar ihop.

Livscykelmodell

Enligt R2 använder företaget en projektstyrningsmodell, PROPS, för alla typer av
projekt. Detta för att alla inblandade i ett projekt skall använda ett gemensamt språk.
När det gäller e-learning finns det en anpassning av PROPS som heter LPD, Learning
Product Development. LPD är mer anpassad till lärosituationen med till exempel
målgruppsanalyser. Det finns vissa antydningar till inslag av multimedia i LPD, men
det är något som skall utvecklas mer. De olika faserna i en traditionell
livscykelmodell stämmer till stora drag överens med PROPS. Metodiken för hur en
kurs tas fram följer dock PROPS.

Livscykeln för en enskild kurs är extremt kort enligt R2. Den traditionella
avvecklingsfasen finns inte för en e-learningapplikation, utan finns det någon
liknande bättre kurs, så används den nya kursen istället. Enligt R2 är principerna för
utveckling desamma för ett traditionellt informationssystem som för en e-
learningapplikation. Flexibilitet och möjlighet till anpassning värderas högt, men
graden av flexibilitet och öppenhet är kanske större för system avsedda för lärande.

I ett internationellt företag med globala projekt anser R1 att det är viktigt att alla som
är med och arbetar i ett projekt förstår varandra och talar samma språk. PROPS är en
flexibel projektstyrningsmodell där hela eller vissa delar av modellen kan användas
för olika projekt. Utvecklingen av ett projekt följs upp av respektive projektledare.
Enligt R1 är en svårighet att förstå behoven från användarna. Det gäller allt från
funktionalitet till design. Att utforma och programmera blir en rutin. Enligt R1 måste
det läggas mer vikt på de första faserna för att kunna ta reda på vilka behov som finns
från användarna. Det är en fördel om leverantörens utvecklare tidigt kan gå in i
utvecklingsprocessen och testa applikationen hos kunden i dennes miljö. Det kan
hända att den teknik som används för en applikation inte fungerar utanför testmiljön.

R1 tror att det med tiden kommer att gå snabbare att utveckla en e-learningbaserad
kurs. Det kommer säkert verktyg som gör att en utvecklare enkelt och snabbt kan
hantera till exempel bilder som används för en applikation. Har dessutom utvecklaren
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kompetens inom pedagogik kommer tiden det tar att ta fram en bra e-learningbaserad
kurs att gå ännu snabbare.

Enligt R3 stämmer inte alls en traditionell livscykelmodell överens med hur
arbetsmodellen ser ut för en e-learningapplikation. Livscykeln för en webbaserad e-
learningapplikation ser enligt R3 ut enligt Figur 10 nedan.

Figur 10. R3:s beskrivning av en livscykelmodell för en e-learningapplikation.

Vid utveckling av en e-learningapplikation sker förändringsanalys, analys och
utformning parallellt under projektets gång. Realisering, implementering samt
förvaltning- och drift startar senare, men även de sker parallellt. Förvaltning- och drift
fortsätter dessutom längre än de övriga. En annan skillnad är att en e-
learningapplikation inte avvecklas som ett traditionellt informationssystem, utan en
applikation slutar helt enkelt att användas. Istället för avveckling tillkommer en
utvärdering av utvecklingsprocessen. Enligt R3 sker mycket av arbetet parallellt och
måste så ske. En tidig analys kan visa sig vara fel när det är dags för implementering.
Det kan dels bero på att omvärlden förändrar sig, det utvecklas bättre verktyg, och
dels kan behovsformuleringen förändra sig under tiden. Därför är det viktigt att
faserna pågår parallellt.

En skillnad mellan en traditionell livscykelmodell och en livscykelmodell för en e-
learningapplikation kan enligt R3 likställas med om utvecklingen är målinriktad eller
processinriktad. Utvecklingen av en e-learningapplikation är enligt R3 processtyrd.
En sorts kravspecifikation, en projektbeskrivning används och i den står riktningen för
projektet beskrivet. En analys görs i början av projektet, precis som i en traditionell
livscykel, skillnaden är dock att analysen inte upphör förrän applikationen är
färdigutvecklad. Inte heller går det att fastsälla utformningen tidigt, utan utformningen
kommer att förändras under projektets gång. Det är inte förrän arbetet är klart som
den exakta utformningen kan presenteras. R3 anser att den modell som R3 använder
sig av är mer kraftfull och resultatet blir mer kvalitativt, än en traditionell
livscykelmodell.

Enligt R3 kommer tiden det tar för att ta fram en kurs att minska. Detta eftersom
verktygen förbättras, organisationen trimmas, uppdragsgivaren blir bättre på att
beställa och vet vad som gäller vid produktion av en kurs som skall användas på
webben. Detta är något som ständigt måste kunna utvecklas.

Förändringsanalys

Analys

Utformning

Realisering

Implementering

Förvaltning och drift

Utvärdering



5 Genomförande och materialredovisning

42

Det företag som R4 representerar använder RUP (Rational Unified Process) vid
traditionella systemutvecklingsprojekt. När det gäller andra projekt till exempel att
hjälpa en kund med en plattform för e-learning eller att utveckla en e-learningkurs,
bedrivs de i projektform med hjälp av en intern projektstyrningsmodell RATTEN.
Modellen är stor och omfattande vilket gör den tungrodd, men samtidigt är den
flexibel och går att använda till många olika typer av projekt. Enligt R4 plockas
endast de delar ut av modellen som är relevanta för det aktuella projektet. Enligt R4
måste användaren av modellen vara flexibel, kunna tolka modellen på ett bra sätt och
se möjligheter istället för eventuella problem. De modeller som finns i företaget måste
användas, oberoende av vad det är för typ av projekt, för att det ska gå att göra en
enhetlig uppföljning och kvalitetssäkring av projekten.

Enligt R4 kan den traditionella livscykelmodellen även anpassas till ett e-
learningprojekt. Det har ingen betydelse vilken modell som används, utan hon tror att
hon skulle kunna applicera den traditionella livscykelmodellen även på ett e-
learningprojekt. Det som skiljer mellan olika projekt är att mål och implementation
blir olika.

5.2.4 Redovisning av intervjusvar, övriga frågor

Vad kan företag som arbetar med utveckling av traditionella informationssystem
lära sig av företag som arbetar med att utveckla e-learningapplikationer och vice
versa?

Enligt R2 är många av de företag som arbetar med e-learning ofta unga och har inte
byggt upp sina rutiner ordentligt än. Det får till följd att ordning och reda ofta brister.
En organisation sätter sig först efterhand. Enligt R2 har många av de företag som
arbetar med utveckling av traditionella informationssystem gamla traditioner. De har
varit i branschen i många år och kommer ofta från stora koncerner med en annan
mentalitet i hur arbetet skall gå tillväga. R2 säger dock att dessa företag ofta har en
stelare kultur, vilket gör att de inte är lika kundvänliga som mindre företag som
arbetar med e-learning. Ett e-learningföretag vet hur beroende de är av att kunden
uppfattar dem positivt.

Enligt R1 kan företag som arbetar med utveckling av traditionella informationssystem
lära en del om pedagogik, användbarhet och att vara mer kundvänliga jämfört med
företag som arbetar med e-learning. E-learningföretag har en del att lära om
systematiskt arbete och om återanvändbarhet. De har även en del brister vad gäller
ordning och reda.

R3 kan inte säga något direkt om vad företagen skulle kunna lära av varandra. Han
anser dock att för att ta fram ett funktionellt verktyg och applikationer för flexibelt
lärande, handlar det om att kunna vara flexibel. För detta behövs det människor som
kan fungera i processorienterade miljöer.

Enligt R4 märks det ibland att de som utvecklar e-learningplattformar inte har haft
någon modell att följa, vilket inneburit att de kanske inte har gjort rätt tester. R4 säger
att om hon till exempel frågar om hur de programmerat en viss funktion, så är
dokumentationen inte alltid den bästa. Företag som arbetar med e-learning går inte
tillväga lika systematiskt som de som arbetar med traditionell systemutveckling,
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vilket är något som de borde ta lärdom av. De företag som å andra sidan arbetar med
traditionell systemutveckling kan vara flexiblare i tankesättet när det gäller sina
modeller.

Tror du att idéer och inspiration från andra branscher, som till exempel film och
dataspel, skulle kunna bidra till utveckling av e-learning?

Enligt R1 kan spel vara ett sätt att komma in i lärandet. Det finns olika pedagogiska
ingångar till lärandet och hur en användare lär sig har ingen betydelse, bara att denne
lär sig. Vissa människor vill ha mer struktur och en lektionsplan för lärandet. Andra
vill kunna söka på lösa ”keywords”, någon vill läsa böcker och en annan vill kunna
spela sig fram i lärandet.

Det gäller att locka människan på människans egna villkor in i lärandet enligt R2.
Tycker någon att det är kul med spel ska han använda sig av det, med det är helt
individuellt. Skall en kurs tas fram uppbyggd som ett spel, bör nog beställaren vända
sig till spelindustrin och konsultera deras experter om den systemutveckling och
projektmetodik som de använder.

R3 säger att den kunskap som utvecklare inom film och dataspel har, mycket väl
skulle kunna komma till användning även inom e-learning. En traditionell bild skulle
kunna lyftas genom att istället använda illustrationer som är 3D-modeller.

R4 tycker att det går att lära sig mycket av både spel och film, men hon tycker att det
ska ses som ett komplement. Hur en individ lär sig är individuellt. Spel kan vara ett
sätt för en individ att lära sig saker, men hon tycker inte att spel är rätt pedagogik att
lära sig allt igenom.

5.2.5 Erfarenheter och värdering av intervjumaterial

Först och främst vill författaren av denna rapport tala om att han blivit mycket väl
bemött hos samtliga respondenter. De erfarenheter som är gjorda i samband med
intervjuer är bland annat svårigheten med att försöka styra in respondenterna på de
frågor som var tänkta att besvaras. Det fanns en tendens att ”spåra in” på annat än
intervjufrågorna. Det är i och för sig en fördel att få en större helhetsbild av
respondenternas åsikter och arbetsuppgifter, men intervjuerna var beräknade till att ta
cirka 60 minuter och därför behövde fokus ligga på de utarbetade intervjufrågorna.
Detta är givetvis effekter av en viss ovana för intervjuteknik. Tilläggas bör dock att
det samtal som fördes utanför de direkta intervjufrågorna ändå var mycket intressant.

En annan erfarenhet är att det inte har varit helt enkelt att få till stånd intervjuer med
företag. Några av de som kontaktades har inte haft möjlighet att ställa upp på intervju
på grund av tidsbrist, andra på grund av sekretesskäl. Vad gäller respondenternas
bakgrund har det varit svårt att få tag i personer med både erfarenhet av traditionell
systemutveckling och e-learning. Detta har vid något tillfälle under intervjun föranlett
att respondenten inte kunnat svara helt tillfredsställande. Detta har dock inte upplevts
som något stort problem då svaret på intervjufrågan har ansetts varit tillräckligt väl
utvecklat.
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En ytterligare erfarenhet av intervjuer är att det är viktigt att undersöka om den tänkta
respondenten besitter den kompetens som bidrar till att svara på problempreciseringen
och de tänkta intervjufrågorna. Vid ett tillfälle blev intervjun helt enkelt misslyckad i
det avseendet att den inte alls bidrog till att besvara problempreciseringen. Trots att
diskussionen var intressant. Den misslyckade intervjun får dock författaren till denna
rapport ta på sig då han inte tillräckligt väl förklarade problemområdet och undersökte
respondentens kompetens.

Det har varit en fördel att bandspelare kunde användas vid intervjuerna.
Respondenterna verkar inte ha hämmats i de diskussioner som uppstått vid
intervjuerna, utan de har talat obesvärat. Vidare har det inspelade intervjumaterialet
varit värdefullt vid sammanställning och analys. Det har å andra sidan varit
tidskrävande att sammanställa materialet.

Tillförlitligheten i det insamlade materialet får anses vara god. Respondenterna har
genom sina intervjusvar gett ett förtroendeingivande intryck och de har haft mycket
kunskaper kring systemutveckling och e-learning. I inledningen av detta kapitel togs
det upp att vissa tänkta företag och respondenter av olika anledningar tackade nej till
en intervju. Vilken påverkan detta bortfall har för detta arbete är svårt att säga. En
möjlighet är att de skulle ha kunnat bidra med ytterligare kommentarer kring den
aktuella problempreciseringen. Fler intervjuer skulle kanske ha inneburit att ett
tydligare mönster skulle kunnat urskiljas än vad som nu blev fallet.
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6 Analys

I detta kapitel görs en analys av den litteraturstudie och de intervjusvar som tidigare
redovisats under genomförandet i kapitel 5. På liknande sätt som i föregående kapitel
så sker analysen av litteraturstudien och intervjusvaren utifrån de två kategorier som
använts tidigare i arbetet. Intervjusvaren på de övriga frågorna analyseras var för sig.
Även en jämförande analys mellan litteraturstudie och intervjusvar görs, dock inte vad
gäller de övriga intervjufrågorna.

6.1 Analys av litteraturstudie

Nedan görs en analys av litteraturstudien utifrån de två kategorier som utgörs av
huvudfrågorna.

Intressenter och kompetenser

Samtliga författare är överens om att det krävs en blandning av olika kompetenser när
en multimediaapplikation skall framställas. Andersson (1995) samt England och
Finney (1999) tar upp att en och samma person kan täcka ett flertal
kompetensområden. I det projekt som Ulfhake (2000) beskrev framgick det också
tydligt att ett multimediaprojekt inte behöver bestå av så många personer, då det finns
personer som har kompetens inom mer än ett område. Enligt England och Finney
(1999) består ofta ett multimediaprojekt dels av en ”kärna” med deltagare som är med
och arbetar under hela projektets gång och dels av deltagare som tas in för vissa
uppgifter i projektet.

Andersson (1992) betonar att projektledarens ansvarsområde är stort. Detta kräver att
en projektledare är en person med bland annat organisationsförmåga, som kan
delegera och fatta beslut samt se till att applikationen uppfyller de krav som
specificerats. Även England och Finney (1999) för ett liknande resonemang. De tar
upp att en projektledare måste ha förståelse för flera kompetenser för att kunna se
vilken kompetens som behövs i ett multimediaprojekt. I detta sammanhang är det
endast England och Finney (1999) som tar upp de ekonomiska aspekterna och menar
att en projektledare måste väga kostnaderna för resurserna mot de behov som finns.

När det gäller kommunikationsproblem menar Molin (2000) att det är viktigt med en
gemensam grundsyn då det är många olika kompetenser som ska arbeta nära
varandra. Andersson (1992) påpekar att en projektledare måste kunna reda ut tvister
och konflikter som kan uppstå mellan de olika produktionsleden. England och Finney
(1999) är inne på samma linje och menar att det ställs stora krav på en projektledare
som skall leda ett multidisciplinärt projekt.

Livscykelmodell

Samtliga författare är överens om att det finns livscykelmodeller för
multimediaapplikationer. Synen på hur en modell ser ut varierar dock från författare
till författare, men i stora drag täcker de olika faserna i respektive modell in samma
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sak. Det är svårt att dra någon tydlig gräns mellan modellerna, utan det verkar mer
som om det handlar om vilken betydelse som läggs i olika termer. Molin (2000) är
dock den ende av författarna som tar upp att modellerna skiljer sig i perspektiv. Han
säger att en livscykelmodell för ett informationssystem är verksamhetsinriktad, medan
en livscykelmodell för multimediautveckling är produktinriktad och beskriver arbetet
ur ett producentperspektiv.

Ulfhake (2000) är den ende av författarna som tydligt uttrycker att en
systemutvecklingsmodell för multimediaapplikationer består av parallella processer.
De övriga författarna håller sig till en process, men nämner fasen produktion som
exempel på där det pågår flera operationer parallellt. Samtliga författare är dock
överens om att fasen produktion har en stor och mycket viktig betydelse för
utvecklingen av en multimediaapplikation. Molin (2000) tar upp att produktionsfasen
är den dyraste i utvecklingen av ett multimediasystem.

Samtliga författare diskuterar fasen förändringsanalys och dess roll. Molin (2000) tar
upp att en förändringsanalys i en traditionell livscykelmodell för en mer öppen
diskussion än vad det görs i fasen behov i utveckling av ett multimediasystem. Det är
inte givet att systemutveckling är det enda och bästa alternativet. Fasen behov är mer
inriktad på själva produkten. Andersson (1995) menar dock att i den
förändringsanalys som hon använder i modellen så förs en diskussion om verkligen
multimedia är det media som ska användas. Ulfhake (2000) menar att
förändringsanalysen i IT-processen överensstämmer i omfattning och innehåll med en
traditionell förändringsanalys. England och Finney (1999) säger att det under
definitionsfasen skall erhållas en förståelse av vad kunden vill ha. Detta för att det ska
gå att matcha mot en multimedialösning. Detta kan tolkas som att det kan förekomma
tillfällen då det inte blir någon multimedialösning.

Samtliga författare ser annorlunda på faserna förvaltning- och drift samt avveckling
som finns med i en traditionell livscykelmodell. Molin (2000) (se Figur 6) menar att
modellerna skiljer sig åt beroende på att ett informationssystem har en mer
genomarbetad syn på betydelsen av förvaltning- och drift, där även en stor del av den
totala kostnaden kan härledas. Molin (2000) tar även upp att många
multimediaprodukter inte heller genomgår fasen avveckling. Han har dock kvar fasen
avveckling i modellen och menar att det kan finnas vissa multimediasystem som kan
beröras av avveckling. Andersson (1995), England och Finney (1999) samt Ulfhake
(2000) tar inte upp de båda faserna alls. Andersson (1995) (se Figur 7) och England
och Finney (1999) (se Figur 9) ser, bortsett från utvärdering, installation respektive
leverans som de faser som avslutar livscykeln. Ulfhake (2000) (se Figur 8) hänvisar
till Andersen (1994) och säger att själva systemutvecklingen omfattar de faser som
hon har tagit med i IT-processen och då ingår inte faserna förvaltning- och drift samt
avveckling.

Samtliga författare tar upp behovet av utvärdering. Ulfhake (2000) betonar vikten av
kontinuerlig utvärdering. Molin (2000) och England och Finney (1999) ser
utvärdering som en egen fas respektive som en del av efterproduktionen. Andersson
(1995) tar upp vikten av utvärdering efter varje fas och anser att utvärderingarna
troligtvis är de mest kritiska momenten i planering och produktion av multimedia.



6 Analys

47

6.2 Analys av intervjusvar

På nästkommande sidor görs en analys av intervjusvaren utifrån de två kategorier som
utgörs av huvudfrågorna och utifrån övriga frågor.

Intressenter och kompetenser

Samtliga respondenter tar upp att teknisk kompetens utgör en grund i ett e-
learningprojekt. De säger också att det förekommer och skall förekomma andra
intressenter och kompetenser. Respondenterna nämner som exempel pedagoger,
beteendevetare, grafiker, designer, illustratörer, manusförfattare och journalister.
Även intressenter som har expertkunskap inom ämnet för aktuell kurs nämns.
Samtliga respondenter säger också att de ovan nämnda kompetenserna borde, i större
utsträckning, vara representerade i e-learningprojekt än vad de är idag. R1 tar upp att
det finns en skillnad på pedagogik och pedagogik. R2 menar dock att det inte har
betydelse om det finns bra pedagogik i en kurs om inte bastekniken fungerar. R1
påpekar också att det är viktigt att de som skall tillföra kompetens i bland annat
pedagogik och design, besitter kunskap i pedagogik för Internet och design av
multimedia.

Ytterligare en sak som samtliga respondenter tar upp är kommunikationsproblem
mellan intressenter. De nämner kommunikationen mellan tekniker och pedagoger som
ett exempel. Kommunikationsproblem är inget nytt, men respondenterna anser att
eftersom fler intressenter och kompetenser är representerade i ett e-learningprojekt,
jämfört med ett traditionellt systemutvecklingsprojekt, blir kommunikationsproblemet
tydligare. R1 kommenterar också att det är viktigt att de olika intressenterna lär av
varandra. Med detta menar han att det är viktigt att det finns förståelse för de olika
intressenternas arbetsuppgifter. Det är även betydelsefullt att tala ett gemensamt språk
så att alla inblandade intressenter förstår vilka möjligheter och problem som finns. R4
tar upp vikten av att kunna tala varandras språk och vara lyhörd. R4 pekar vidare på
att kommunikationsproblemet förstärks då uppfattningen att kvinnor inte kan teknik
förekommer.

Det är intressant att samtliga respondenter har tagit upp att projektledarens roll blir
annorlunda i ett e-learningprojekt jämfört med ett traditionellt
systemutvecklingsprojekt. Den största anledningen till att projektledarens roll skiljer
sig är enligt R3 och R4 att vikten av överbryggning mellan olika kompetenser är
större.

R4 är den enda av respondenterna som tar upp ekonomins betydelse. Hon menar att
även om det finns ett stort önskemål för att många intressenter och kompetenser skall
vara representerade i ett e-learningprojekt, för att en kurs skall bli så bra som möjligt,
så finns inte alltid de ekonomiska resurserna. Detta kan vara en orsak till att vissa
intressenter och kompetenser lämnas utanför och inte kan tas med i den utsträckning
som önskas i ett projekt.

En skillnad mellan ett e-learningprojekt och ett traditionellt systemutvecklingsprojekt
är målgruppen som det färdiga systemet riktas mot. Det är intressant att endast R2
pekar på att ett system för lärande har en bredare målgrupp och där hänsyn måste tas
till fler människors behov.
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Livscykelmodell

R1, R2 och R4 använder modeller som är framtagna internt inom respektive företag
och används vid utveckling av en e-learningapplikation. R3 däremot använder inte en
internt utvecklad projektstyrningsmodell, men har en tydlig bild över hur en
livscykelmodell för en webbaserad e-learningapplikation kan se ut. R2 menar att de
olika faserna i en traditionell livscykelmodell i stora drag stämmer överens med den
projektstyrningsmodell som R2:s företag använder för e-learning. R3 däremot hävdar
att vid jämförelse med den modell som hans företag använder vid framtagning av en
e-learningapplikation, inte alls stämmer överens med en traditionell livscykelmodell.
R4 anser att det inte spelar någon roll vilken modell som används. R4 tror att hon
skulle kunna applicera den traditionella livscykelmodellen även på ett e-
learningprojekt.

Både R2 och R3 tar upp skillnaden vad gäller avveckling av en e-learningapplikation
jämfört med ett traditionellt informationssystem. R2 och R3 hävdar att det i princip
inte finns någon avvecklingsfas. R2 menar att då en kurs anses gammal används den
helt enkelt inte längre. Det finns inte någon avvecklingsfas. R3 menar att istället för
avveckling tillkommer någon slags utvärdering. R3 är även den ende av
respondenterna som tydligt tar upp att fasen förvaltning- och drift finns med i en
livscykelmodell.

En ytterligare skillnad mellan en traditionell livscykelmodell och en livscykelmodell
för en webbaserad e-learningapplikation är längden på livscykeln. R2 menar att
livscykeln för en enskild kurs är extremt kort. R1 och R3 anser att med tiden kommer
det att gå snabbare att utveckla en kurs. Detta leder till att livscykeln för en kurs
förkortas ytterligare. R3 tar fram en annan skillnad och pekar istället på att i en
livscykel för en webbaserad e-learningapplikation ligger de olika faserna till största
delen parallellt, till skillnad från en traditionell livscykelmodell, där de är sekventiella
eller iterativa. R3 hänför också skillnaden, mellan en traditionell livscykelmodell och
en livscykelmodell för en e-learningapplikation, till om utvecklingen är målinriktad
eller processinriktad. Enligt R3 är utvecklingen av e-learningapplikationer
processtyrd.

6.3 Analys av övriga frågor

Nedan görs en analys av övriga intervjufrågor som inte faller under huvudfrågorna.

Vad kan företag som arbetar med utveckling av traditionella informationssystem
lära sig av företag som arbetar med att utveckla e-learningapplikationer och vice
versa?

R1, R2 och R4 är överens om att företag som arbetar med utveckling av traditionella
informationssystem respektive företag som arbetar med att utveckla e-
learningapplikationer kan ta lärdom av varandra. R3 däremot har svårt att peka på
något direkt som företagen skulle kunna lära av varandra. Det är intressant att de tre
respondenter som anser att företagen kan ta lärdom av varandra har tagit upp att e-
learningföretag har en del att lära om systematiskt arbete. Detta skulle troligtvis leda
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till att större ordning och reda skapades bland e-learningföretag vad gäller
dokumentation.

En tolkning tycks vara att R1, R2 och R4, på något varierande sätt, uttrycker att de
företag som arbetar med traditionella informationssystem skulle kunna lära sig att
vara något mer flexibla och mer kundvänliga. R1 anser också att de som arbetar med
traditionella informationssystem skulle kunna lära sig en del om pedagogik av företag
som arbetar med e-learning.

Tror du att idéer och inspiration från andra branscher, som till exempel film och
dataspel, skulle kunna bidra till utveckling av e-learning?

Samtliga respondenter tar upp att spel av olika slag kan vara betydelsefulla för
lärande. R2 pekar dock på att om en kurs skall vara uppbyggd som ett spel är det
bättre att beställaren tar kontakt med spelindustrins experter. R3 och R4 menar att e-
learningföretag skulle kunna hämta inspiration från utvecklare av film och spel.

R1, R2 och R4 poängterar vikten av att lärandet är individuellt och att det är viktigt att
människor använder det inlärningssätt som passar dem bäst.

6.4 Analys av litteraturstudie och intervjusvar

Litteraturen och respondenterna stämmer väl överens vad gäller vilka intressenter och
kompetenser som bör ingå i ett e-learningprojekt.

Molin (2000) diskuterar om att det inte är lika stor spridning av kompetenser och att
det är en mer homogen projektgrupp vid traditionell systemutveckling. Detta stämmer
väl överens med respondenternas övertygelse om att det lättare uppstår
kommunikationsproblem vid e-learningprojekt eftersom det där finns fler intressenter
och kompetenser representerade. Molin (2000) är övertygad om betydelsen av en
gemensam grundsyn då det är många olika kompetenser som ska arbeta tillsammans.

Utav den litteratur som är studerad är det endast England och Finney (1999) som tar
upp de ekonomiska aspekterna och menar att kostnader för resurserna måste vägas
mot de behov som finns. Det intressanta är att det på liknande sätt endast är R4 av
respondenterna som tar upp ekonomins betydelse. En tolkning är dock att samtliga
författare och respondenter har en liknande syn som R4 och England och Finney
(1999), men att detta inte är explicit uttryckt.

Andersson (1995) samt England och Finney (1999) diskuterar projektledarens viktiga
roll. Samtliga respondenter har också spontant tagit upp projektledarens roll.
Andersson (1995) menar att projektledaren skall kunna reda ut eventuella tvister och
konflikter mellan de olika produktionsleden. Detta bör kunna tolkas som att
Andersson (1995) och respondenterna avser att det i ett e-learningprojekt är av stor
betydelse att projektledaren kan överbrygga mellan de olika intressenterna.

Vid jämförelse av litteratur och intervjuer kan vissa likheter och skillnader belysas
vad gäller livscykelmodell. Samtliga författare i den studerade litteraturen och R1, R2
och R4 menar att det används en livscykelmodell vid utveckling av en e-



6 Analys

50

learningapplikation. R3 är den ende av respondenterna som inte använder en internt
utvecklad projektstyrningsmodell. R3 har dock en tydlig bild över hur en
livscykelmodell för e-learningapplikationer kan se ut.

Innehållet i de modeller som tagits upp har stora likheter, men fasernas benämning,
innebörd och längd varierar. R2 är den ende av respondenter och författare som tar
upp att livscykeln för en e-learningapplikation är kortare än livscykeln för ett
traditionellt informationssystem. Det kan dock tolkas att övriga respondenter och
författare har en liknande syn som R2.

Molin (2000) och respondent R2 är de enda som är inne på tankegångar om att ett
informationssystem är inriktat mot en verksamhet, medan en e-learningapplikation är
produktinriktat. Molin (2000) tar upp att en traditionell livscykelmodell tydligare
sätter in ett informationssystem i sitt sammanhang riktat mot en verksamhet. I en
livscykelmodell för ett multimediasystem är inriktningen istället mot produkt.
Respondent R2 säger att ett e-learningsystem inte vänder sig till en specifik målgrupp,
vilket däremot ett ekonomisystem gör.

Det är även värt att notera att samtliga författare, men ingen av respondenterna, tar
upp och diskuterar förändringsanalysens roll. Författarna tar upp att
förändringsanalysens funktion mer eller mindre överensstämmer med den roll som
den har i en traditionell livscykelmodell, även om den går under en annan benämning
eller ingår i en annan fas i en livscykelmodell för ett multimediasystem. Likaså är det
samtliga författare som tar upp produktionsfasens viktiga betydelse i en
livscykelmodell för ett multimediasystem.

Molin är den ende av författarna som tar upp att fasen förvaltning- och drift har en
mindre betydelse i en livscykelmodell för ett multimediasystem, än mot vad den har i
en traditionell livscykelmodell. De övriga författarna tar inte alls upp fasen till
diskussion. Av respondenterna är det endast R3 som i hans beskrivning av en
livscykelmodell för e-learningapplikationer tar upp att förvaltning- och drift fyller en
funktion. Vad gäller avvecklingsfasen menar R2 och R3 att det i princip inte finns
någon sådan fas. Det intressanta är att Andersson (1995) och England och Finney
(1999) inte tar upp avvecklingsfasen alls. Molin (2000) skiljer sig något från dessa
genom att säga att det kan förekomma en avvecklingsfas, men hävdar liksom de andra
att det ofta inte förekommer någon avveckling av ett multimediasystem.

Av den studerade litteraturen är det endast Ulfhake och av respondenterna är det
endast R3 som menar att de olika faserna i en livscykelmodell till största delen går
parallellt. Påpekas bör dock att övriga författare och respondenter inte menar att
utvecklingsprocessen är sekventiell, men faserna är inte lika tydligt parallella som
Ulfhake och R3 visar. En viktig notering är att R3 delar upp den traditionella
livscykelmodellen i parallella processer, medan Ulfhake (2000) ser den traditionella
livscykeln som en av tre delprocesser.

Molin (2000), Ulfhake (2000) samt England och Finney (1999) diskuterar vikten av
utvärdering på varierande sätt. R3 är den av respondenterna som tar upp utvärdering.
Poängteras bör dock att R1, R2 och R4 använder internt utvecklade arbetsmodeller,
vilket gör att det kan finnas inslag av utvärdering, men inga av dessa arbetsmodeller
är detaljerat beskrivna i detta arbete.
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7 Resultat

I detta kapitel kommer de resultat som framkommit under arbetets gång att redovisas
och relateras till den problembeskrivning som presenterats i kapitel 3. Resultatet
bygger på det material som samlats in via litteraturstudie och intervjuer. Resultatet
presenteras löpande utan den indelning i frågekategorier som tidigare gjorts i kapitel 5
och 6.

Det insamlade materialet har försökt att vägas in likvärdigt för att ge en bild av det
verkliga förhållandet och få ett så objektivt resultat som möjligt.

7.1 Jämförelse av livscykelmodeller

För att kunna svara på detta arbetes problemprecisering har litteraturstudie och
intervjuer utförts. Ett resultat är att utvecklingsprocessen av ett multimediasystem,
såsom en webbaserad e-learningapplikation, följer en livscykelmodell precis som ett
traditionellt informationssystem gör.

Problempreciseringen är bland annat avgränsad till att kartlägga de eventuella
skillnader som kan finnas mellan en livscykelmodell för traditionella
informationssystem och en livscykelmodell för webbaserade e-learningapplikationer
som kan ses som en ny typ av informationssystem.

Ett resultat tyder på att de olika faserna i en traditionell livscykelmodell i stora drag
även finns representerade i en livscykelmodell för e-learningapplikationer. En skillnad
som framkommit i undersökningen är att faserna kan variera vad gäller både
benämning, omfattning och innehåll. En annan skillnad är att längden på en
livscykelmodell för e-learningapplikationer tenderar till att bli kortare än en
livscykelmodell för traditionella informationssystem. En orsak till detta är att det finns
en stark tendens till att avvecklingsfasen inte finns representerad i en livscykelmodell
för e-learningapplikationer. Ett traditionellt informationssystem innehåller kritisk
information som måste föras över till ett eventuellt nytt informationssystem. En e-
learningapplikation däremot avvecklas inte utan slutar helt enkelt att användas när
applikationen anses vara inaktuell eller en ny applikation har ersatt den gamla.

Resultatet pekar också på att fasen förvaltning- och drift, som i en traditionell
livscykelmodell tar upp en stor del, inte alls har den motsvarigheten i en
livscykelmodell för e-learningapplikationer. Detta beror på att ett traditionellt
informationssystem är mer verksamhetsanknutet och således har ett större behov av
förvaltning och drift. En e-learningapplikation kräver inte förvaltning och drift i den
utsträckningen utan är mer produktinriktad. Till skillnad från ett traditionellt
informationssystem där förvaltning och drift utgör en stor del av kostnaderna så är det
fasen produktion som utgör den stora ekonomiska kostnaden i ett e-learningprojekt.
Det är dock viktigt att poängtera att mer avancerade e-learningapplikationer kan kräva
underhåll och därmed förvaltning- och drift.

Det är värt att notera att den funktion som en förändringsanalys har i en traditionell
livscykelmodell tenderar att fylla liknande funktion i en livscykelmodell för en e-
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learningapplikation. Det går dock inte att dra en fullständig slutsats av detta på grund
av att endast författarna tar upp förändringsanalys till diskussion. Det är även
författarna som tar upp produktionsfasens betydelse till diskussion. Under ett e-
learningprojekt tillkommer många intressenter och kompetenser under
produktionsfasen. Flertalet av dessa intressenter och kompetenser ingår inte i ett
traditionellt systemutvecklingsprojekt. I ett e-learningprojekt är det under
produktionsfasen som ett flertal operationer pågår parallellt och det är även denna fas
som är den dyraste i utvecklingen av ett multimediasystem.

En livscykelmodell för ett traditionellt informationssystem och en livscykelmodell för
en e-learningapplikation kan innefatta både sekventiella och parallella inslag mellan
de olika faserna. I livscykelmodellen för en e-learningapplikation är det parallella
inslaget dock tydligast i produktionsfasen som innefattar en mängd parallella
operationer. Nästan hälften av det insamlade materialet visar på att en utvärdering
många gånger sker kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen och därmed pågår
parallellt med övriga faser.

En skillnad som framkommit är att ett informationssystem är mer verksamhetsinriktat,
medan en e-learningapplikation är mer produktinriktad. Ett informationssystem riktas
mot en enhetlig målgrupp med användare inom en specifik verksamhet och med
erfarenhet från densamma. En e-learningapplikation kan riktas mot en bredare
målgrupp med ett flertal representanter från olika verksamheter eller representanter
som nyttjar applikationen på egen hand utan koppling till en specifik verksamhet.
Detta för med sig att målgruppen inte är lika enhetlig och en applikation ses i detta
sammanhang som en produkt som inte är direkt kopplad till en viss specifik
verksamhet.

7.2 Intressenter och kompetenser

Detta arbete förväntades också kartlägga de intressenter och kompetenser som finns
med i ett e-learningprojekt. Ett resultat av den genomförda litteraturstudien och de
utförda intervjuerna visar tydligt på att det finns ett bredare spektra av intressenter och
kompetenser när det gäller att utveckla en e-learningapplikation än vad det gör vid
utveckling av ett traditionellt informationssystem. Ett e-learningprojekt innehåller en
mer heterogen grupp av deltagare som är inriktad mot produktion av
multimediasystem. Det kan till exempel förekomma intressenter såsom
manusförfattare, illustratörer, pedagoger, kompetenser för video- och ljud,
programmerare samt ämneskompetenser. Ett traditionellt informationssystem
utvecklas av en mer homogen grupp av deltagare som tillhör databranschen såsom
systemutvecklare och programmerare.

Ytterligare resultat som framkommit under arbetet är att ett e-learningprojekt kan
innehålla ett relativt litet antal projektdeltagare. En förutsättning vid sådana
situationer är dock att det finns projektdeltagare som innehar flera kompetenser. Det
har även visat sig att antalet intressenter och kompetenser kan variera under ett
projekts gång beroende på att resurser plockas in i projektet allt eftersom de behövs.
Det är även viktigt att de intressenter som ska bidra med kompetens inom till exempel
pedagogik och design innehar rätt kompetens. Det vill säga att de har kunskap i
interaktiv produktion och kompetens i pedagogik för Internet och multimediadesign.
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Vid kartläggningen av de intressenter och kompetenser som finns med i ett e-
learningprojekt visar resultatet på att en projektledares roll skiljer sig något jämfört
med ett traditionellt systemutvecklingsprojekt. En projektledare axlar alltid,
oberoende av projekt, ett stort ansvar. Resultatet visar att en projektledare i ett e-
learningprojekt har fler kompetenser att överbrygga än vad en projektledare för ett
traditionellt informationssystem har. Vid ett e-learningprojekt krävs det att en
projektledare bland annat besitter kunskap och förståelse för flera områden. Dels inom
mer tekniska områden såsom programmering, hantering av video och ljud, och dels
inom mjuka områden såsom manus, illustrationer och pedagogik. En projektledare
måste även väga de kostnader som tillkommer för varje resurs i ett projekt mot de
behov som finns. En annan viktig roll som en projektledare har är att fungera som en
kommunikationslänk mellan olika kompetenser för att undvika att det uppstår
kommunikationsproblem och konflikter. Resultatet visar dock att denna roll tenderar
att vara av större vikt i ett e-learningprojekt, då fler intressenter och kompetenser
finns representerade, jämfört med vad det gör vid utveckling av ett traditionellt
informationssystem.

7.3 Sammanfattande resultat

För att tydliggöra resultatet visas en kortare sammanfattning av de resultat som
tidigare redovisats. Sammanfattning av resultaten sker i punktform nedan.

• De olika faserna i en traditionell livscykelmodell finns i stora drag även
representerade i en livscykelmodell för e-learningapplikationer, men faserna kan
variera både vad gäller benämning, omfattning och innehåll.

• Längden på en livscykelmodell för e-learningapplikationer tenderar att vara
kortare än en livscykelmodell för traditionella informationssystem. Skälet till detta
är att det ofta inte finns någon förvaltning- och driftsfas, inte heller någon
avvecklingsfas. Det tillkommer dock en produktionsfas.

• Under utvecklingsprocessen av en e-learningapplikation sker många gånger en
kontinuerlig utvärdering.

• Ett informationssystem är mer verksamhetsinriktat, medan en e-
learningapplikation är mer produktinriktat.

• En e-learningapplikation riktas mot en bredare målgrupp jämfört med ett
traditionellt informationssystem.

• Det finns ett bredare spektra av intressenter och kompetenser i ett e-
learningprojekt jämfört med ett traditionellt systemutvecklingsprojekt.

• Ett e-learningprojekt kan innehålla ett relativt litet antal projektdeltagare, men en
förutsättning är då att det finns projektdeltagare som innehar flera kompetenser.

• Det är viktigt att projektdeltagarna i ett e-learningprojekt har kunskap i interaktiv
produktion och kompetens inom pedagogik och design av multimedia.
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• En projektledare har fler kompetenser att överbrygga i ett e-learningprojekt
jämfört med ett traditionellt systemutvecklingsprojekt. Detta leder till att
projektledarens roll som länk mellan olika kompetenser tenderar att bli av än
större vikt.
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8 Diskussion

I detta kapitel kommer det arbete som genomförts att diskuteras. De delar som kunde
ha utförts på ett annorlunda sätt kommer att tas upp, likaså görs kommentarer kring
det resultat som redovisats. Kapitlet avslutas med att ta fram uppslag till fortsatt
arbete.

8.1 Erfarenheter och värdering av genomfört arbete

Problempreciseringen för detta arbete var tänkt att ge en ökad förståelse för de
eventuella skillnader som kunde finnas och belysa dessa. Författaren av denna rapport
anser att genom detta arbete har en ökad förståelse erhållits för dessa skillnader. Det
är dock viktigt att påpeka att resultatet av detta arbete bygger på ett begränsat antal
litteraturkällor och intervjuer, vilket gör att det inte går att säga att resultatet gäller
generellt. Om ytterligare litteraturkällor använts och om fler intervjuer hade
genomförts, kunde ett tydligare mönster ha framträtt och detta hade möjligen föranlett
ett mer signifikant resultat. Nu stannar resultatet vid att påvisa vissa tendenser.

En annan erfarenhet som gjorts är att problempreciseringen kan ha varit för bred. Det
är troligt att om fokus hade riktats mot endast en av de två underfrågorna hade
rapporten fått en tydligare utformning och en starkare fokusering på aktuell
underfråga. Det är inte helt enkelt att i början av ett arbete se om den tänkta
problempreciseringen verkligen blir tillräckligt smal, vilket gör att den i slutet kan
knytas ihop på ett bra sätt. Detta är dock en iakttagelse och erfarenhet som författaren
av denna rapport har gjort.

Under arbetets gång har det gjorts erfarenheter vad gäller de metoder som använts för
att svara på arbetets problemprecisering. En av dessa erfarenheter är att det kan vara
svårt att hitta relevant information som verkligen bidrar till att svara på den aktuella
problempreciseringen. En orsak till detta kan vara att det inte är helt enkelt att finna
de sökord som ger bäst resultat vid sökning i databaser. När litteratur väl har hittats
måste en värdering göras om litteraturen verkligen är relevant för det aktuella arbetet,
vilket inte heller är helt enkelt. Det skall även betonas att litteraturstudier är
tidskrävande, men lärorika.

Med facit i hand, skulle förberedelserna och genomförandet av intervjuerna ha gjorts
på ett annat sätt. Intervjufrågorna skulle kunna ha formulerats tydligare och även
kanske varit fler. Detta hade troligtvis bidragit till att intervjuerna fokuserat mer på de
aktuella intervjufrågorna, vilket i sin tur hade föranlett att intervjuerna inte hade
kommit in på lika mycket ”övrig” diskussion. Den diskussion som skett vid sidan om
de aktuella intervjufrågorna har dock uppfattats som mycket intressant.

En annan sak som skulle ha gjorts annorlunda är att ett e-mail borde ha skickats ut till
varje respondent. Intervjufrågorna skulle ha bifogats för att respondenten då skulle ha
haft möjlighet att läsa och tänka igenom intervjufrågorna i förväg när denne själv
önskade. Detta skulle troligtvis ha gjort att respondenterna hade kunnat förbereda sig
på intervjufrågorna på ett annat sätt, vilket möjligen lett till att respondenterna hade
kommit på fler kommentarer/svar än vad som nu blev fallet. Det hade säkert även
underlättat om de två huvudkategorierna av intervjufrågor hade kompletterats med en
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bild på en traditionell livscykelmodell samt med den bild över tänkta intressenter och
kompetenser som tidigare visats i bakgrunden (se Figur 1). Tilläggas skall dock att
den traditionella livscykelmodellen redovisades för samtliga respondenter inför varje
intervju. Det hade även varit önskvärt att problempreciseringen och en kortfattad
förklaring av vad arbetet gick ut på hade tagits med i e-mailet. Det bör dock nämnas
att när en första kontakt togs med en tänkt respondent gavs respondenten en
beskrivning av problemområdet och syftet med arbetet. Intervjun genomfördes dock
först efter ett par veckor och vid intervjun fick respondenten åter igen en beskrivning
av problemområde och syfte. Trots detta hade det troligtvis varit enklare för
respondenten att sätta sig in i problemområdet och de aktuella intervjufrågorna genom
ett utskickat e-mail med en kortfattad förklaring av problembeskrivningen.

En annan erfarenhet som är gjord är att det bör undvikas att flera personer intervjuas
samtidigt. Detta i alla fall om intervjuaren vet med sig att denne inte besitter en helt
tillfredställande intervjuteknik. Respondent R1 och R2 har i detta arbete intervjuats
samtidigt, men frågorna ställdes dock så att varje respondent fick möjlighet att svara
enskilt på varje fråga. Intervjuaren uppfattade att det överlag fungerade bra och att
varje respondent hade en åsikt om varje fråga, men att åsikten i något fall kanske inte
kom fram lika väl som det troligtvis skulle ha gjort med en enskild intervju. Svaret
kanske inte blev lika uttömmande som vid en enskild intervju. Det var dock inte
planerat att intervjun skulle genomföras med två respondenter samtidigt, men på
grund av sjukdom hos tänkt respondent blev så fallet.

En ytterligare erfarenhet som gjorts när det gäller intervjuer är att det är viktigt att
undersöka om den tänkta respondenten besitter den kompetens som bidrar till att svara
på problempreciseringen och de tänkta intervjufrågorna. Vid ett tillfälle blev det en
intervju som helt enkelt blev misslyckad i det avseendet att den inte bidrog till att
besvara problempreciseringen. Den misslyckade intervjun får författaren till denna
rapport ta på sig då han inte tillräckligt väl förklarade problemområdet och undersökte
respondentens arbetsuppgifter och kompetens.

8.2 Diskussion av resultat

Enligt problempreciseringens avgränsning har arbetet bland annat begränsats till att
kartlägga de eventuella skillnader som finns mellan en traditionell livscykelmodell
och en livscykelmodell för en webbaserad e-learningapplikation. Detta arbete bygger
på Andersens (1994) beskrivning av en livscykelmodell för ett traditionellt
informationssystem och som tidigare redovisats i bakgrunden. I resultatet framkom
det ganska tydligt att mycket av innehållet i de traditionella faserna, även finns med i
faserna för utveckling av en e-learningapplikation. Detta gäller dock främst de tidiga
faserna. Det visar sig även att vissa faser mer eller mindre försvinner. En e-
learningapplikation innehåller oftast ingen verksamhetskritisk information, utan ses
mer som en applikation som ersätts när någon ny och bättre har tagits fram. Detta gör
att faserna förvaltning- och drift, och avveckling ofta inte fyller den funktion som de
gör i en traditionell livscykelmodell. Dock tillkommer det en utvärderingsfas som sker
mer eller mindre kontinuerligt och parallellt med övriga faser. Resultatet visar således
att det finns skillnader mellan en livscykelmodell för ett traditionellt
informationssystem och en livscykelmodell för en webbaserad e-learningapplikation.
Det bör dock påpekas att om Andersens (1994) teori om en livscykelmodell skulle ha
ersatts av någon annan allmänt vedertagen teori för en livscykelmodell, skulle detta
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resultat möjligen ha fått ett annat utseende. Det kan även poängteras att den
systemutvecklingsmodell som Ulfhake (2000) använde sig av inte omfattade de
resterande faserna i en traditionell livscykel, alltså förvaltning- och drift samt
avveckling. Om modellen hade gjort det, skulle också detta ha kunnat bidra till ett
annat resultat.

Respondent R1, R2 och R4 arbetar efter internt utvecklade projektstyrningsmodeller,
vid bland annat utveckling av e-learningapplikationer. Det är möjligt att om
respondenterna givits en mer ingående förklaring av fasernas funktion och innehåll i
en traditionell livscykelmodell skulle detta ha bidragit med att respondenterna kunde
ha gjort en bättre jämförelse och kommit med mer kommentarer om vad som
eventuellt skiljer olika livscykelmodeller åt.

Den stora skillnaden enligt författaren av denna rapport är att hela
utvecklingsprocessen av en e-learningapplikation bedrivs som en produktion och en
jämförelse med till exempel filmproduktion kan nog ge en rättvis skildring i hur
arbetet många gånger bedrivs.

Enligt problempreciseringens avgränsning har arbetet vidare begränsats till att
kartlägga de intressenter och kompetenser som finns med i ett e-learningprojekt. I
bakgrunden (se Figur 1) togs det upp vilka intressenter som kan finnas med i ett
systemutvecklingsprojekt vid utveckling av ett traditionellt informationssystem. Det
antyddes också att sammansättningen av intressenter kan förändras när en webbaserad
e-learningapplikation skall utvecklas. Detta arbetes resultat har visat på att det finns
ett behov av ytterligare kompetenser när en ny typ av informationssystem, såsom en
webbaserad e-learningapplikation, skall utvecklas. En pedagogiskt väl fungerande e-
learningapplikation är beroende av ett flertal andra intressenter jämfört med de som
finns med i ett systemutvecklingsprojekt för ett traditionellt informationssystem.

Ett e-learningprojekt är beroende av att det finns en god kommunikation och
förståelse mellan olika intressenter och kompetenser för att det skall bli ett bra
slutresultat. Detta kan göra att projektdeltagarna i ett e-learningprojekt anstränger sig
för att lösa de eventuella konflikter och problem som kan uppstå i ett projekt. Detta
beroende på att de är mer vana att arbeta i en produktion där just många kompetenser
finns representerade. Ett systemutvecklingsprojekt däremot har en mer homogen
sammansatt grupp, vilket gör att eventuella kommunikationsproblemen inom gruppen
kanske inte blir lika påtagliga. De eventuella kommunikationsproblemen kanske
istället uppstår mellan beställare/användare och systemutvecklare. För det mesta är
det dock inte kommunikationsproblem inom ett e-learningprojekt som gör att det
finns e-learningapplikationer som inte är pedagogiska. Det kan istället bero på att det
saknats kompetens för att ta fram ett pedagogiskt material.

Eftersom e-learning är ett relativt nytt område är troligtvis inte heller beställarens och
uppdragsgivarens kunskap om vilken teknik som finns eller vad som kan
åstadkommas inom e-learning tillräcklig. Detta leder till att en beställare inte vet vilka
krav som kan ställas på en e-learningapplikation, vilket i sin tur leder till att det
produceras e-learningapplikationer som inte är pedagogiska. En e-learningapplikation
har även en betydligt bredare och icke lika enhetlig målgrupp som ett traditionellt
informationssystem, vilket föranleder att behovet av pedagoger har större betydelse i
ett e-learningprojekt.
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Resultatet i detta arbete visar att det förekommer fler kompetenser i ett e-
learningprojekt jämfört med ett traditionellt systemutvecklingsprojekt. I bakgrunden
har de beståndsdelar som Nilsson (1995) anser en metod består av redovisats. En
beståndsdel är intressentmodellen som skall visa vilka aktörer som deltar under
arbetet, samarbetsformer och ansvarsfördelning. Eftersom det finns ett stort antal
kompetenser representerade i ett e-learningprojekt bör en intressentmodell vara en
viktig punkt att utveckla för att åstadkomma bättre e-learningapplikationer. Detta kan
vara ett sätt för att inte någon väsentlig del missas, som till exempel pedagogik.
Betydelsen av en intressentmodell har enligt Nilsson (1995) inte framhävts så mycket
i traditionella systemutvecklingsprojekt och en möjlighet är att den kan framhävas
bättre i e-learningprojekt.

8.3 Uppslag till fortsatt arbete

Som tidigare beskrivits i problempreciseringen har detta arbete undersökt om det
finns någon skillnad mellan att utveckla ett traditionellt informationssystem och en
webbaserad e-learningapplikation. Arbetet har dock avgränsats till att endast kartlägga
eventuella skillnader mellan en traditionell livscykelmodell för ett informationssystem
och en livscykelmodell för en webbaserad e-learningapplikation. Arbetet har också
avgränsats till att kartlägga vilka intressenter och kompetenser som finns med i ett e-
learningprojekt. Förslag till fortsatt arbete skulle kunna bestå av att fastställa eller
kartlägga ytterligare skillnader mellan att utveckla ett traditionellt informationssystem
jämfört med att utveckla en webbaserad e-learningapplikation.

Ett annat uppslag till fortsatt arbete skulle kunna vara att ta reda på om det används
någon intressentmodell hos olika företag. I de fall då företag använder någon typ av
intressentmodell skulle en jämförelse kunna göras mellan utformningen på de
intressentmodeller som används hos företag som utvecklar traditionella
informationssystem och företag som utvecklar e-learningapplikationer.

E-learning är ett relativt nytt koncept att distribuera utbildning på. Det vore därför
intressant att kartlägga vad användare av webbaserade e-learningapplikationer har för
positiva och negativa erfarenheter av denna utbildningsform.
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Bilaga 1 Intervjufrågor

1. Vilken befattning har Du?

2. Hur lång tid har Du arbetat inom IT/data/e-learning?

Huvudfrågor – intressenter och kompetenser

3. Vilka intressenter och kompetenser anser Du bör finnas representerade i ett e-
learningprojekt?

4. Vilka skillnader anser Du att det finns mellan intressenter och kompetenser i ett
traditionellt systemutvecklingsprojekt jämfört med ett e-learningprojekt?

Huvudfrågor – livscykelmodell

5. Anser Du att det finns det någon livscykelmodell för en webbaserad e-
learningapplikation?

6. Kan Du beskriva eventuella skillnader mellan en traditionell livscykelmodell och
en livscykelmodell för en webbaserad e-learningapplikation?

7. Hur skulle Du kortfattat beskriva den arbetsmodell som Ni arbetar efter i ett e-
learningprojekt?

Övriga frågor

8. Vad tror Du att företag som arbetar med utveckling av traditionella
informationssystem kan lära sig av företag som arbetar med att utveckla e-
learningapplikationer och vice versa?

9. Tror Du att idéer och inspiration från andra branscher, som t.ex. film och dataspel,
skulle kunna bidra till en utveckling av e-learning?
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Bilaga 2 Obearbetade intervjusvar

Intressenter och kompetenser

R1
I många projektgrupper är fokus fortfarande på tekniken, så också i ett e-
learningprojekt. Det skulle behövas fler pedagoger, och beteendevetare i gruppen. I de
grupper som ändå har representanter kan det vara så att det finns pedagoger som inte
förstår tekniken, vilket gör att en pedagog och en tekniker har svårt att kommunicera
med varandra. Det är viktigt att de båda grupperna lär av varandra. Det är även viktigt
att de som skall tillföra kunskap i pedagogik och grafisk design har kunskap inom
Internetpedagogik och multimediadesign för att kunna tillföra kunskap till gruppen.
Det svåra är att se att vad vi än bygger nu, hur det ska passa in i helheten i det totala
lärandet ute i verksamheten. Det är annars lätt hänt att extra finesser byggs in som
kraschar ute i verkligheten.

Ofta upplevs det att plattformarna är gjorda av tekniker, det är t.ex. svårt att navigera,
konstiga knappar m.m. En plattform tas fram och utvecklarna säger att det är den
bästa som finns idag, men samtidigt har de glömt själva behovet. De utgår inte från
behovet, utan från tekniken. En annan väg är att vända på det och anpassa tekniken
efter pedagogiken. Att snabbt ta till sig ny kunskap är oerhört viktigt. Förmodligen
måste det vändas till att lärandet byggs in i systemen. I t.ex. ett redovisningssystem
måste lärandet byggas in i systemet. Att göra systemet så användbart som möjligt för
en användare genom hjälptexter och förklaringsbitar och från det bygga in lärande,
bygga en kurs ovanpå systemet i sig. Kunskapen måste förädlas och byggas in i de
situationer när problemen måste lösas.

R2
Det spelar ingen roll hur bra pedagogik det finns i kursen, bastekniken får inte strula.
Utmaningen ligger i att få igång kursen. Har det valts fel teknik översköljs
supportpersonal av e-mail från användare som klagar på att det inte går att komma
igång med kursen vilket kan leda till katastrof. Det känns inte bra för användaren om
det tar tid att installera och det är problem med installationen, vilket ger en användare
ett negativt intryck av e-learning och det sätt hon valt att lära sig på. Det är många
faktorer förutom pedagogiken i kursen som påverkar om en satsning på e-learning blir
lyckad, alltifrån bastekniken till hur nätverken fungerar i just det landet, hur cheferna
och organisationen är inställd till det nya verktyget. Visst finns det ett annat behov av
kompetens i ett e-learningprojekt jämfört med ett traditionellt projekt, men det bygger
på att det finns en tekniks grundstomme för att få det att fungera.

I projekt där människor, organisationer och andra faktorer är inblandade blir det
betydligt mer komplext. Hur bra det än specificeras är det inte förrän systemet körs
som det går att se hur bra det blir. Det är först när tekniken provas och tillämpas som
det går att se hur det fungerar. En ekonom som kör ett ekonomisystem är utbildad och
kan fackbegreppen inom ekonomi och då går det att utforma systemet mer specifikt.
Ett system för lärande riktas inte till en viss specifik målgrupp, som är van vid en viss
specifik metodik, utan till människor i mer vid bemärkelse. Då måste mer hänsyn tas
till olika typer av människor för att få alla mottagliga för systemet. Det är många
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frågor som hänsyn måste tas till och det är svårt att behärska alla. Därför är det viktigt
att bygga efter grundteorin och gå ut och testa så fort som möjligt.

Det är ändå användarna som sätter betyg på själva produkten och genom användarna
fås feedback som direkt talar om, om produkten är bra eller dålig. Även om det finns
en kravspecifikation där allting är specificerat är det ändå användarna som betygsätter
och därför viktigt att ta med användarna tidigt i processen. Det kan handla både om
det finns tid för det eller vilken inställning projektledaren har till användare om dem
är med eller inte. Det handlar mycket om kultur, synen på projekt. Enligt somliga är
bästa sättet att få upp farten på ett projekt och få kvalitet i projektet, att inte involvera
så många ”konstiga människor”. Ta bara med dem som absolut behövs, kör på och så
blir det det bästa resultatet. Andra menar att det är viktigt att få med andra typer av
användare, intressenter och kompetenser. Ju mer feedback, ju större chans är det att
hänsyn har tagits till det från start. Ju mer kritiska och involverade människor är desto
bättre är det. I vissa projekt styr inte kravspecifikationen lika hårt. Utvecklarna vet
vad de vill åstadkomma på sikt, men systemutvecklingen bedrivs öppet. Så fort något
nytt har kommit fram läggs det in i designen och då finns det möjlighet att få feedback
direkt.

R3
Givetvis har vi olika kompetenser i ett e-learningprojekt. När en kurs skall tas fram
finns det bland annat en journalist som får arbeta med texter och det rent språkliga, vi
har grafisk kompetens för illustrationer, vi har kompetens för rörliga bilder, film och
för ljud. Vi har kompetens för datateknik, både kunskap om hur vi använder den
teknik som finns på marknaden idag (Microsofts fria streaming tekniker), till det att
det finns en webbserver och en mediaserver för att kunna hantera detta. Då är det rena
hårdvarukunskaper. Sedan behövs expertkunskap inom det ämne som kursen skall
produceras och då går vi över till t.ex. Göteborgs Universitet. De kompetenser som vi
behöver är inte givna under hela projektet. Nyligen kom vi fram till att vi behövde
hjälp med illustrationer, inte den grafiska biten utan när det gäller innehållsbiten.

Vi har många kompetenser här oss hos. Det mest avgörande är nog ändå den roll som
projektledaren har. Traditionellt sett inför ett projekt tänker många bara igenom vilka
kompetenser som behövs och där har vi problemet som uppstår efter ett tag.
Pedagoger och tekniker är sprungna ur olika världar. Jag som projektledare med en fot
lite i vardera kan fungera som en brygga i gränssnitt mellan människor, mellan
pedagoger och tekniker. Det klassiska är att utveckling sker av någonting och långt
senare får pedagogen reda på att det finns en möjlighet i programmet och teknikern
säger bara att det har du inte frågat efter, men pedagogen vet inte hur han ska fråga.
Kommunikationen mellan tekniker och pedagoger är ett stort problem och det är inget
nytt. I ett sådant här projekt med många kompetenser blir det tydligare. En orsak kan
vara att projektet byggs upp hierarkiskt. Det finns en projektledare och till denne
knyts kompetenser, men de blir som öar i projektet. Projektledaren har ofta rena
projektledaregenskaper, han får budgetansvar, han fördelar resurserna och sedan rullar
projektet på och sedan får pusselbitarna limmas ihop till en färdig produkt. Vi arbetar
mer som en häxkittel. Idag arbetar vi mycket processorienterat. När problem uppstår
får vi tillsammans kontrollera för vem som det här passar bäst, vem kan ta i
problemet. Projektledaren får leve mitt i häxkitteln, men ändå kunna fördela och har
en stor roll när det gäller att överbrygga och engagera sig i kommunikationen mellan
olika kompetenser. Sedan är det en ren produktionsbit där jag kanske går in och
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agerar producent och bolla idéer med universitetet, samtidigt som det handlar om att
kunna svänga om under projektets gång.

R4
Vi har valt e-learningsystem som redan finns och då gör vi inga stora
omprogrammeringar om nu inte kunden vill ha det, oftast är det ju en kostnadsfråga.
Ofta har den plattform som verkar kännas bäst valts. Det brukar vara en workshop där
kunden får pröva de olika delarna. Det blir så att vi lyssnar av vad kunden vill ha och
kommer med förslag, vi stämmer av de här mötena. Vi har fasta mötena där vi går in
och tittar och ger förslag på olika tekniska lösningar för att det ska fungera. Det finns
uppdragsgivare som har beställt det hela och därefter tas olika kompetenser in. Men
då är det mest fokus på innehåll från deras sida, vi står för den tekniska kompetensen.

I ett systemutvecklingsprojekt så tas de kompetenser in som hör till det, och likaså för
ett e-learningprojekt. När det gäller olika kompetenser i ett e-learningprojekt är de
jätteviktiga. Det behövs bland annat teknisk kompetens, illustratör, manusförfattare,
grafiker, beteendevetare, journalist och ämneslärare. I de projekt som jag har varit
inblandad i har det kanske varit 7-8 personer med både från kund och från vår sida. I
de projekt som jag har drivit är det ämneskompetens alltså lärare i första hand, jag har
varit med både från teknik och från pedagogik. Vi har tillgång till mer teknisk
kompetens om vi behöver göra om stora saker som jag inte klarar av, men de sitter
oftast inte med i projektet utan finns till hands. Det som alltid är dilemmat när den
perfekta kursen skall produceras är kostnadsfrågorna, de styr allt. Speciellt i e-
learningprojekt då många kompetenser behövs. Att göra den här perfekta kursen med
illustratörer, manusförfattare, grafiker m.m. Ett exempel är ett projekt som gick på
betydligt mer än beräknat och det som hände var att kunden inte mäktade med det.
Det var jätteproffsigt, mycket snyggt. Resultatet blev bra, men kostnaden blev för
hög. De kanske gjorde för mycket och ville att det skulle bli hur bra som helst. De
gjorde kanske saker som kunden egentligen inte efterfrågade. Det finns många
aspekter i det där, men helst skall arbeta ske så att det går vidare till olika delar och att
det kontrolleras av med olika kompetenser. Problemet är att kunden inte är beredd att
lägga ut de pengar som det kostar för att ha med alla dessa roller som tar sin tid i
projektet. Utvecklingen blir för dyr ibland. De stora företagen mäktar med det, men
t.ex. skolor har inte samma förutsättningar. Ekonomin styr allt, när det gäller min
arbetssituation så är det debiterbar arbetstid som gäller. Projektledaren får en pott
pengar och ska få ihop det. De vill ha med här kompetenserna, men här är det
ekonomin som styr. Det leder till frustration och ibland leder det till att en hel del
arbete sker gratis för att ett bra resultat skall åstadkommas. De projekt som det är lite
mer tyngd i och där fler kompetenser kan användas är mycket roliga.

Jag har inte upplevt kommunikationen med tekniker svår, inte här. Vi arbetar på ett
ganska bra sätt och arbetar alla tillsammans. Jag vet vad de andra gör och de vet vad
jag gör. Det gäller att kunna tala varandras språk och vara lyhörd. Naturligtvis kan det
förekomma starka diskussioner i ett e-learningprojekt, likväl som i ett vanligt
systemutvecklingsprojekt. Ofta är det ju fler kompetenser i ett e-learningprojekt,
vilket kan ställa till det än mer. När det gäller kvinnligt och manligt, så syns det ofta
att vi kommunicerar på så olika sätt. Jag märker ofta att det finns de som inte tror att
tjejer kan teknik. Det är väldigt många som har kvar den uppfattningen och då får jag
slå dem på fingrarna och visa dem istället. Jag tycker dock att det är onödigt, det ska
inte behöva göras. Är vi två som är hos kunden och det är en kille och en tjej tittar
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kunden gärna på killen när det gäller teknik och tittar på tjejen när det handlar om
pedagogik. Det är nog något som är nedärvt.

En projektledare för mig är en person som är oerhört duktig på att leda arbeten och
med god helikoptersyn. Denne måste ha en otrolig förmåga att brygga över
människor, brygga över de här olika kompetenserna på ett mycket bra sätt. Att kunna
medla och kommunicera. Många av de som programmerar som är väldigt duktiga på
programmeringsdelen, har inte alls samma syn som jag, vilket gör att vi ibland har
svårt att mötas. Samtliga måste jobba ihop, det kan inte vara en programmerare som
sitter och gör som han tycker att det ska vara, det går inte.

Livscykelmodell

R2
PROPS är en projektledningsmetodik som har utvecklats och som är väldigt
omfattande. Metoden används i alla typer av projekt och innehåller alltifrån vilket
ansvar som olika roller har såsom beställare och uppdragsgivare, hur dokument och
dokumentation skall hanteras. Projektmodellen används för att alla inblandade skall
använda ett gemensamt språk. Alla som hanterar modellen förstår varandra. Kring e-
learning finns det en anpassning av PROPS som heter LPD, Learning Product
Development, som är mer anpassad till lärosituationen med t.ex. målgruppsanalyser
m.m. Delvis finns det vissa antydningar till multimediainslag i LPD, men det är något
som skall utvecklas mer.

Faserna i den traditionella livscykelmodellen stämmer i stora drag överens med
PROPS. Själva metodiken hur en kurs tas fram följer projektmodellen. När det gäller
objekt, enskilda kurser, är livscykeln extremt kort. Antingen körs kursen eller så körs
den inte. När kursen har körts ett tag, den börjar bli gammal och det kommer nya som
är bättre är kursen borta. Det är ingen avveckling utan den slutar direkt att användas.
Finns det någon bättre liknande produkt slänges den gamla ut och den nya tas in.
Principerna är de samma för ett traditionellt informationssystem som för en e-
learningapplikation, det som önskas är flexibilitet och möjlighet att anpassa allt
eftersom, men graden av flexibilitet och öppenhet är kanske ännu större i lärande
sammanhang.

R1
I ett stort företag med globala projekt är det viktigt att alla som är med och arbetar i
projektet förstår varandra och talar samma språk. PROPS är en flexibel modell där
hela eller vissa delar av modellen kan användas för olika projekt. Det svåra är att
förstå behovet från användarna. Det gäller allt från funktionellitet till design. Att
utforma och sätta ihop alla bitar är inte det svåra, programmering blir en rutin. Det
borde läggas mer vikt på de första faserna för att kunna ta reda på vilket behov som
finns. Det är projektledarna som följer upp utvecklingen av projektet. För att kursen
skall fungera tekniskt sätt måste dock hjälp tas av tekniker för att kontrollera om den
teknik som skall användas i kursen fungerar på t.ex. kundens intranät. Det sker därför
en kontakt mellan kundens och leverantörens tekniker. Det är en fördel om
leverantörens utvecklare kan gå in tidigt i processen och testa produkten hos kunden i
dennes miljö. Det kan vara så att produkten fungerar utanför testmiljön, men när
produkten testas i kundens miljö kanske tekniken inte fungerar.
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Med tiden kommer det att gå snabbare att ta fram en kurs. I framtiden kommer det
verktyg som t.ex. gör att det på ett enkelt och snabbt sätt går att hantera bilder för en
applikation och kan utvecklaren en del pedagogik kommer det att gå än snabbare att ta
fram en kurs.

R3
Det är inte ett rätt med denna. Förändringsanalys, analys och utformning pågår hela
tiden och sker helt parallellt. Realisering, implementering och förvaltning/drift
kommer lite senare. Förvaltning/drift fortsätter längre och avveckling är inte
intressant utan istället finns det någon slags utvärdering. Mycket sker parallellt. En
analys här visar sig vara fel analys vid implementering både på grund av att
omvärlden förändrar sig, plötsligt finns det möjlighet att använda andra verktyg. Det
är så mycket som sker både i omvärlden och när det gäller behovsformulering.
Analysen måste ske parallellt. Det går inte att vara säker på att det som har analyserats
fram i början, stämmer vid slutet. Faserna måste pågå parallellt.

På ett sätt kan skillnaden mellan livscykelmodellerna ses som skillnaden mellan
målstyrning och processtyrning. Det är inte så att vi inte gör en analys i början, men vi
upphör inte med analys. Vi har en kravspecifikation, en projektbeskrivning och i den
sättes riktningen. Det går inte att i början ”sätta ner foten” vad det gäller
utformningen, utan utformningen kommer att förändras. Det är inte förrän det är klart
och kursen är färdigutvecklad som det går att se vilken den exakta utformningen blir.
Framförallt gäller detta hela den process som vi har arbetat med under två och ett
halvt år, både när det gäller utveckling av plattform och en specifik kurs. Men jag
hävdar ända att om vi skall göra en kurs under en sexmånadersperiod, så tycker jag att
den här modellen är kraftfullare och det blir ett mer kvalitativt resultat.

Att ta fram en kurs från idé tills det att studenter kan tas in, om det finns verktyg till
hands, så är det fullt möjligt att ta fram en kurs på cirka ett halvår. Tiden kommer att
minska i takt med att verktygen förändras, det finns en trimmad organisation där alla
vet vad de ska göra och vet vad de ska fråga efter för material. Att beställaren vet vad
som gäller om de vill producera en kurs för webbpublicering kommer även det göra
att det blir enklare och det går snabbare. Detta måste hela tiden kunna utvecklas.

R4
RUP används vid traditionella systemutvecklingsprojekt. När vi får uppdrag att hjälpa
kunder med e-learningkurser bedrivs det i vanlig projektform och då används
RATTEN som är en intern modell som används så fort det handlar om projekt.
RATTEN är en projektstyrningsmodell. Den passar bra även när det gäller e-
learningprojekt. Den är gigantisk stor så den är lite tungrodd, men den är ändå
flexibel. Endast de delar som är relevanta för projektet plockas ut. Det görs ganska
generella rubriker, oftast tolkar jag om dem efter vilket projekt det är t.ex. tolkar det i
e-learningdelar, medan i ett systemutvecklingsprojekt tolkas det på ett annat sätt.
Däremot måste utvecklaren själv som person vara flexibel och se möjligheterna hela
tiden annars går det inte bra. Det märkte jag ganska kraftigt få jag flyttade från ett litet
företag till ett stort företag. Byråkratin är stor, men det gäller att se möjligheterna. De
modeller som finns måste användas för att projekten skall kunna följas upp och göra
kvalitetssäkringar skall kunna göras. Det är oerhört viktigt så utvecklaren måste vara
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flexibel och kunna tolka om modellen på ett bra sätt och det tycker jag att modellen
ger utrymme för

För mig är livscykelmodellen vilken modell som helst. De modeller som passar bra
körs, men livscykelmodellen kan jag ta och egentligen göra om till ett e-
learningprojekt. Det är modell som modell. Jag tror att det skulle gå att applicera den
även på ett e-learningprojekt. Det blir bara olika mål, olika implementeringar, men
modellen i sig själv är det inget fel på.

Vad kan företag som arbetar med utveckling av traditionella informationssystem
lära sig av företag som arbetar med att utveckla e-learningapplikationer och vice
versa?

R2
Många av e-learningföretagen är ofta unga och har kanske inte byggt upp sina rutiner
ordentligt än vilket får att ordning och reda brister. En organisation sätter sig först
efterhand. Många av de företag som arbetar med traditionella informationssystem har
gamla traditioner. De har varit i branschen i många år och kommer ofta från stora
koncerner och har en annan mentalitet i hur de arbetar. De har ofta en ”stelare” kultur,
viket gör att de inte är lika kundvänliga som mindre e-learningföretag. Ett e-
learningföretag vet hur beroende de är av att kunden uppfattar dem positivt.

R1
Företag som arbetar med traditionella informationssystem har en del att lära sig om
pedagogik och användbarhet. De är även inte lika kundvänliga jämfört med e-
learningföretag. Företag som arbetar med e-learning och multimedia har en del att lära
sig om systematiskt arbete och om återanvändbarhet. De brister även mer när det
gäller ordning och reda.

R3
För det första anser jag att processorientering ger ett mer kvalitativt resultat än en
målstyrning. För det andra så tvivlar jag på att en målstyrningsmodell skulle gå att
tillämpa på sådana hör områden som ligger och genererar mycket ny kunskap. Här
gäller det att kunna kasta om ganska snabbt, som till exempel när vi insåg att vi inte
skulle ha en komplett plattform. En målstyrningsmodell är i sådana lägen förödande.
En utvärdering av en målstyrningsmodell skulle visa att vi inte uppfyller målen. Den
process där vi var med och utvecklade en plattform som vi sedan inte kommer att
använda, har varit väldigt nyttig och genererat massor med kunskap och erfarenheter
som vi har idag. Vi har snarare arbetat med en riktning, mer än med ett mål. Att ta
fram ett funktionellt verktyg för flexibelt lärande, det har vi gjort och vi går
fortfarande i rätt riktning. Det gäller att vara flexibel. På bred front tror jag att det är
det som kommer, samhället behöver mer människor som kan fungera i
processorienterade miljöer.

R4
Det märks många gånger att en del e-learningföretag inte haft någon modell att gå
efter t.ex. livscykelmodell eller RUP. De har inte haft något och följa på samma sätt.



Bilaga 2 Obearbetade intervjusvar

69

Det har i sin tur gjort att de ibland inte har gjort rätt tester. Ställer vi en fråga om hur
de har programmerat så kanske dokumentationen inte alltid har följt med. De går inte
tillväga lika systematiskt helt enkelt Här tror jag att riktig traditionell
systemutveckling skulle kunna bidra med ett systematiskt tillvägagångssätt. Vi skulle
å andra sidan kunna vara lite mer flexibla i tankesättet, modellerna styr väldigt hårt.

Tror du att idéer och inspiration från andra branscher, som till exempel film och
dataspel, skulle kunna bidra till utveckling av e-learning?

R1
Spel kan vara ett sätt att komma in i lärandet. Vissa människor vill ha mer struktur
och en lektionsplan på lärandet. Någon vill kunna söka på lösa ”keywords”, en annan
vill kunna spela sig fram till lärandet och en tredje vill läsa böcker. Det finns olika
pedagogiska ingångar till lärandet. Hur en användare lär sig har ingen betydelse, bara
att hon lär sig.

R2
Det gäller att locka människan på människans eget villkor in i lärandet. Tycker en
person att det är kul med spel skall denne använda sig av det, men det är helt
individuellt. I ett specifikt fall där det anses att spel är det lämpligaste sättet att lära
sig på, bör kontakt tas direkt med spelindustrin, gå rakt över till spelindustrin och
plocka deras experter, deras systemutveckling och använda deras projektmetodik.

R3
Det finns mycket kunskap som skulle kunna användas i ett e-learningprojekt, både
från film och från dataspel. Det skulle t.ex. finnas möjlighet att hänga på illustrationer
som är 3D-modeller för att lyfta en traditionell bild. För att nå ut brett är
begränsningen idag överföringshastigheten.

R4
Spel är något som är roligt och som nog många kan lära sig mycket av. Däremot blir
jag rädd när jag hör de som säger att spel endast är rätt pedagogik. Att bara lära sig
genom spel och tro att det går att klara av ganska mycket, det tycker jag är ganska
enfaldigt att tro. Däremot som komplement och det är samma sak med film. Utgå från
dig själv och hur du själv lär dig, då går det nog att komma ganska långt.


