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Sammanfattning 
 
För att effektivisera säkerhetsintroduktionen för anställda och entreprenörer har företag mer 
och mer börjat anamma trenden med interaktiva webbaserade utbildningar och utnyttjar idag 
datorn för utbildning av personal.  Sveriges kärnkraftverk och LKAB är exempel på företag 
som satsat på denna utbildningsform. Dessa båda företags introduktionsutbildningar utgör 
undersökningsobjekt för denna studie. Syftet med studien är att undersöka användbarheten av 
dessa utbildningar ur ett användarperspektiv. Den teoretiska referensramen har utgjorts av 
teorier om människa-dator interaktion samt riktlinjer framtagna med utgångspunkt i dessa 
teorier. Användartest har genomförts med sammanlagt fjorton försökspersoner, sju från varje 
utbildning, vilka arbetar inom industrin.  Även intervjuer har genomförts med både 
försökspersoner och nyckelpersoner på de respektive företagen. De slutsatser som kan dras av 
undersökningen är att de användarproblem som påvisats främst kan kopplas till bristande 
instruktioner om navigering och bläddring i systemet. Användarna hade även problem med 
fritextbaserade kontrollfrågor och på de språkliga uppläggen och presentationen. Med 
utgångspunkt från undersökningens resultat samt från det teoretiska ramverket har 
lösningsförslag diskuterats.  
 
Nyckelord: E-lärande, interaktiva webbaserade utbildningar, riskkommunikation, 
riskinformation, användbarhet, kognitionspsykologi, lärande. 
 

 



Abstract 
 
In order for companies to make the safety introductions for their employees more efficiently, 
more and more companies have chosen to follow the trend with Web based training 
introductions. The Swedish nuclear industry and the Swedish high-tech mineral product 
company, LKAB, are examples of companies that use this method. Their Web based training 
introductions form the base of this study. The aim of this essay is to investigate the usability of 
this form of education, from a user’s perspective. The theoretical framework is based in 
theories of human – computer interaction and guidelines. In order to investigate the usability, 
fourteen participants from industry related workplaces have taken part in a usability test, seven 
participants for each introduction education. The tests were followed by interviews with the 
participants in the tests. Interviews were also conducted with personnel who were responsible 
for the education systems in both companies. The results indicate that lack of clear instructions 
lead to navigation problems. The users also had problems with free letter based questions and 
issues such as language use and presentation. Based on the results of this study and the 
theoretical framework possible solutions to solve this kind of problems are discussed.  
 
Keyword: E-learning, Web based training, Risk Communication, Risk Information, 
Usability, Cognitive Psychology, Learning. 
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1 Inledning 
Av Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsskador 2004 framkom att de mest olycksdrabbade 
näringsgrenarna för män är stål- och metallframställningen samt livsmedelsindustrin och för 
kvinnor trävarutillverkning samt stål- och metallframställning (Arbetsmiljöstatistik, 2006). 
Arbetsolycksfallen har enligt Sundström – Frisk & Döös (1995) så länge statistiken funnits alltid 
varit den dominerande arbetsskadetypen. Under 1970-talet stod olyckorna för ca 75 % av 
arbetsskadorna. Andelen har därefter sjunkit och pendlat mellan drygt 50 – 60 %. I en 
undersökning genomförd av Grubbström (2004) på Volvo Cars Torslanda framkom att de som 
löper störst risk att drabbas av arbetsolyckor är nyanställda, det vill säga de som jobbat mindre 
än ett år. En annan undersökning genomförd av Källström och Larsson (2002) som granskade 
2002 års fördelning av tillbuds- och olycksstatistik från de fyra svenska kärnkraftverken visade 
att de flesta olyckorna och tillbuden inträffade under revisionsavställning. Då större projekt 
genomförts kunde en markant ökning ses av antalet rapporterade händelser. Detta hängde 
samman med att fler och större underhållsarbeten utförs av en mångdubblad personalstyrka och 
att denna utökade personalstyrka till stor del utgjordes av entreprenörer. Denna kategori var 
oftare än den egna personalen inblandad i tillbud eller olyckor. Entreprenörer utför ofta 
tillsammans en mängd underhållsarbeten på en begränsad yta, under en begränsad tid 
(Källström & Larsson, 2002).  
 
Arbetsgivaren är skyldig att utbilda all ny personal så att dessa får god introduktion när det 
gäller risker och säkerhet. Enligt Arbetsmiljölagen 3 kapitel 3 § kan utläsas:  
 

”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållande, under vilka 
arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. 
Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad 
han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare 
som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns påtaglig risk för 
ohälsa eller olycksfall” (Sveriges rikes lag, 2005, sid. B 501). 

 
Enligt lagen anses god utbildning för arbetsuppgiften och noggrann introduktion vara 
nödvändiga betingelser för säkerheten i arbetet (Gullberg & Rundqvist, 2004). I paragrafens 
första stycke uttrycks arbetsgivarens skyldighet att förvissa sig om att arbetstagaren har den 
utbildning som behövs och att denne vet hur han undgår risker i arbetet. Sedan den 1 augusti 
2002 är arbetsgivaren också skyldig att se till att arbetstagare som inte har fått tillräckliga 
instruktioner inte skall få tillträde till områden där det finns ”påtagliga” risker. Bestämmelsen 
infördes enligt Ahlberg (2002) för att svensk lag skulle stämma överens med EU: s direktiv 
(89/391/EG) om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Med 
anledning av ett yttrande av Europeiska kommissionen gjordes vid 2002 års lagändring ett 
tillägg till andra meningen i paragrafens första stycke. Tillägget utgör en precisering av vad som 
redan tidigare gällde: med Tillräckliga instruktioner menas att instruktionerna ska anpassas till 
den enskilde individens behov och kunskaper. Med områden avses varje plats där arbetstagaren 
kan befinna sig, såväl inom som utom fast driftställe. Med Påtaglig risk menas att det finns en 
viss sannolikhet för att händelsen kan inträffa (Gullberg & Rundqvist, 2004). 
 
Grubbström (2004) ställer sig frågande till om företagen verkligen klarar av att introducera och 
utbilda sina nyanställda och entreprenörer på ett korrekt sätt. 

1.1 Problemområde 
I dag saknas både tekniska standarder och pedagogiskt tänkande för utformning av interaktiva 
webbaserade utbildningar. I många fall har de praktiska fördelarna ansetts vara goda nog för att 
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lägga äldre text och bildbaserat material i en databas och kalla det interaktiv webbaserad 
utbildning (Larsson, 2001). Väl anpassad pedagogik är inte det enda som krävs för att en 
interaktiv webbaserad utbildning ska fungera. Även användbarheten av systemen kan få 
avgörande betydelse vilket också kan påverka inlärningseffekten (Berggren, 2003). Vid val av 
datorn som medium för introduktion i risk och säkerhet torde kravet på god användbarhet vara 
prioriterat för att säkerställa att användarna får den kunskap som krävs för att undvika olyckor i 
arbetet.    
 
Är då de interaktiva webbaserade utbildningarna som finns på marknaden idag så anpassade till 
användaren att de med fördel kan användas som medium för introduktionsutbildning i risk och 
säkerhet? Lindström (2002) refererar till Bitten Olesen, analytiker på IBC1, som tror att det 
verkliga genombrottet med interaktiva webbaserade utbildningar kommer att dröja ytterligare 
några år. En av orsakerna till detta kan vara att marknaden ännu inte är mogen och att det 
krävs mer erfarenhet för att det ska fungera (Berggren, 2003).  

1.2 Syfte 
Sveriges kärnkraftverk och LKAB är exempel på företag som satsat på interaktiva webbaserade 
utbildningar för risk och säkerhet. Dessa båda företags introduktionsutbildningar utgör 
undersökningsobjekt för denna studie. Syftet med undersökningen är att genomföra en 
explorativ studie för att undersöka användbarheten hos dessa utbildningar. Skälet till valet av 
dessa utbildningar är att medierna är inriktade på risk- och säkerhetsinformation vilket kan 
antas ställa höga krav på användbarheten. 

1.3 Frågeställningar 
Är de undersökta webbaserade introduktionsutbildningarna för risk och säkerhet användbara ur 
ett användarperspektiv? Kan användarna genomföra utbildningen utan störningar? Hur 
upplever användarna utbildningsformen? Hur upplever användarna utbildningens 
innehållsmässiga struktur och språkliga upplägg? Vad anser användarna om utbildningens 
grafiska design såsom färger, illustrationer och animationer?  

1.4 Definitioner 
Användare 
Individ som integrerar med ett system (SS-EN ISO2 9241-10:1996, definition 2.2 refererad i SS-
EN ISO 13 407:1999, definition 2.8, sid. 6). 
 
Arbetstagare, intern personal 
En arbetstagare är en person som är anställd i verksamheten samt uppdragstagare som är att anse 
som anställd där, såsom praktikanter, elever och lärlingar som för sin utbildning deltar i arbetet 
samt praktikanter som utför arbetsuppgifter som kan liknas vid sådana som vanligen utförs vid 
förvärvsarbete (Ahlberg, 2002). 
 
Entreprenör, extern personal 
Med entreprenör menas en person som är anställd på entreprenadföretag för att utföra de 
arbeten som entreprenadföretaget avtalat med industrin om (Ahlberg, 2002). 
 

                                                 
1 Analysföretag inom IT-branchen 
2 SS-EN ISO innebär att den är antagen som svensk (SS) europeisk (EN) och internationell (ISO) standard. 
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Entreprenadföretag  
Ett entreprenadföretag är ett företag vilket anlitas av industrin för att på entreprenad utföra ett 
avtalat arbete inom ett eller flera arbetsområden. Entreprenadföretaget är arbetsgivare för en 
eller flera entreprenörer (Ahlberg, 2002).  
 
Risk 
Sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i arbete ska uppstå samt följderna av detta 
(Frostberg, 2003).   
 
Olycksfall 
Olycksfall innebär fysisk eller psykisk skada till följd av en plötslig händelse. Ett olycksfall kan 
leda till såväl lindrig skada som till dödsfall (Krook, 2001).  
 
Tillbud 
Ett tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa och olycksfall (Krook, 
2001).   

1.5 Teoretiskt ramverk 
1.5.1 E-learning/Interaktiv webbaserad utbildning 
Enligt Svensson och Åberg (2001) finns det inga etablerade och allmänt accepterade 
definitioner av begreppet e-learning. Termen e-learning kommer från USA där den började 
tillämpas 1960. I Sverige började termen användas först under hösten 1999.  I olika 
sammanhang kallas e-learning för interaktivt lärande, interaktiv utbildning, elektroniskt lärande, 
datorbaserad utbildning. Det som dessa termer har gemensamt är att lärandet är Internetbaserat 
och sker oberoende av tid och rum, interaktivt och ofta i samarbete med andra användare.  
 
I Sverige har interaktiva utbildningsprogram funnits sedan 1960-talet, då de i huvudsak 
användes inom försvars- och flygindustrin. Idag är e-learning en av de snabbast växande 
nischerna inom utbildningssektorn, beroende på den ökade användningen av internet 
(Svensson & Åberg, 2001).  Interaktiva utbildningar används idag för såväl utbildning av 
studerande och av företag för kompetensutveckling av egna anställda samt för externa kunder. 
Idag använder så gott som alla större företag och statliga/kommunala organisationer interaktiva 
utbildningar (Ahlroos, Eriksson, Eriksson, Granlund, Levander, Nyberg et al., 2001). 
 
1.5.2 Varför interaktiva webbaserade utbildningar? 
Det finns olika anledningar till varför företag väljer att lägga undervisning på webben. Ahlroos 
et al. (2001) presenterar fördelar med interaktiva webbaserade utbildningar såsom flexibilitet, 
tillgänglighet, interaktivitet, effektivitet och kostnadsbesparing. Utvecklingen av interaktiva 
webbaserade utbildningar har även haft en grund i de fördelar som lyfts fram med tekniken.  
Traditionella lokalberoende lärarledda utbildningar kostar mycket pengar och kräver 
samordning. För interaktiva webbaserade utbildningar är kostnaderna för kopiering, tryckning 
och distribution låga och företagen kommer ifrån utgifter för resor och uppehälle. Det är också 
en allmän uppfattning att anställda i framtiden, utan att ta tjänstledigt för studier, måste utbilda 
sig kontinuerligt för att företaget ska kunna vara konkurrenskraftigt.  Vidare kan materialet 
individanpassas efter olika kunskapsnivåer, olika inlärningsstilar och med olika innehåll. 
Ytterligare ett argument för att välja datorstödd utbildning är att datorn är multimedial, det vill 
säga att den kan hantera flera media. Text, ljud, bild, musik och film kan användas samtidigt, 
vilket antas främja lärandet (Larsson, 2001). Det finns också flera förändringar i 
samhällsutvecklingen som talar för ett ökat behov av kompetensutveckling: 
internationaliseringen och den ökade konkurrensen, kundernas ökade krav på kvalitet och 
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leveranssäkerhet, nya organisationsformer, kraven på ständig förnyelse och utveckling samt den 
snabba tekniska utvecklingen (Svensson & Åberg, 2001). 
 
1.5.3 Vad är användbarhet? 
Människa-datorinteraktion (MDI) handlar om att utforma datorsystem som ger stöd åt 
användare så att de kan utföra sina uppgifter effektivt och säkert (Preece, Rogers, Sharp, 
Benyon, Holland, & Carey, 1994).  Ett vanligt förekommande begrepp inom MDI-området 
när det gäller utformning av användargränssnitt är användbarhet som på engelska benämns 
Usability.   
 
Men vad betyder egentligen begreppet användbarhet? Vad innebär användbarhet i praktiken? 
Vilken betydelse har användbarhet vid utvecklande av interaktiva webbaserade utbildningar?  
 
Enligt Berns (2004) har det efter flera års arbete inom standardiseringsgruppen ISO TC 159 
Ergonomics/SC4 enats om en definition för användbarhet. Den idag internationellt 
accepterade definitionen av användbarhet ges i SS-EN ISO 9241 – 11:1998, definition 3.1 
refererad i Berns (2004).  
 

"Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 
specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.” (sid. 
7). 

 
Fördelen med denna definition är enligt Berns (2004) att alla kan referera till standardens 
definition. Den svenska översättningen av definitionen ändrades 1999 för att ge ökad precision: 
 

”Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå 
specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet sammanhang.” 
(SS-EN ISO 13407:1999, definition 2.3, sid. 5). 
 

Användbarhet handlar alltså om hur en användare av en produkt, såsom t ex en webbaserad 
interaktiv utbildning, uppfattar produkten och hur denna person sedan kan använda produkten 
för att uppnå ett specifikt mål, i den miljö som produkten verkar. Ur ovanstående definition 
kan tre centrala begrepp urskiljas (Figur 1) som utgör grunden för hur användaren uppfattar en 
produkt som användbar: ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse (Berns, 2004).   
 

 
 
Figur 1: De centrala begrepp som definierar användbarhet (Federal Aviation Administrations webbutbildning, 
2006). 
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Ändamålsenlighet (Efficiency): Enligt SS-EN ISO 9241-11:1998, definition 3.2 refererad i SS-
EN ISO 13407:1999, definition 2.4: innebär ändamålsenlighet ”noggrannhet och fullständighet 
med vilken användare uppnår givna mål” (sid. 6). Ändamålsenlighet handlar således om 
användarens uppfattning om slutresultatet av användningen av produkten. Kan användaren 
genom att använda produkten genomföra den avsedda uppgiften? 
 
Effektivitet (Effectiveness): Enligt SS-EN ISO 9241-11:1998, definition 3.3 refererad i SS-EN 
ISO 13407:1999, definition 2.5: innebär effektivitet ”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet 
och fullständighet med vilken användare uppnår givna mål” (sid. 6). Effektivitet handlar om 
möjligheten att uppnå ett visst mål med produkten på ett snabbt och säkert sätt. För att 
användaren av produkten även fortsättningsvis ska känna ett behov av att använda sig av 
produkten krävs det att användarens väg fram till målet utförs på ett så effektivt sätt som 
möjligt. 
 
Tillfredsställelse (User Satisfaction): Enligt SS-EN ISO 9241-11:1998, definition 3.4 refererad i  
SS-EN ISO 13407:1999, definition 2.6: innebär tillfredsställelse ”frånvaro av obehag samt positiva 
attityder vid användningen av en produkt” (sid. 6). Tillfredsställelse handlar om användarens 
helhetsbild av den process denne har genomgått genom att använda produkten, det vill säga att 
användarens upplevelse vid interaktion med produkten är tillfredsställande (Federal Aviation 
Administration, 2006).  
 
1.5.4 Ahlins ”användbarhetsekvation” 
Ahlin (2000) refererad av Granberg & Olofsson (2003) lyfter fram en ”ekvation” som knyter 
samman de olika beståndsdelarna i definitionen till en gemensam massa, vars helhet han i 
slutändan kallar för användbarhet (Figur 2).  
 
 
 
 
 
 
 

  
Användbarhet = Funktionalitet + Tillgänglighet + Användarvänlighet 

Vad? När och var? Hur? 

Figur 2: De beståndsdelar som definierar användbarhet ( Ahlin, 2000 refererad i Granberg & Olofsson, 2003). 
 
Funktionalitet: För att en produkt ska fungera i den miljö den verkar i måste den vara 
funktionell. När produkten skapas har tillverkaren ett syfte med produkten som är vägledande 
under utvecklingen. Produktens funktionalitet ska i slutändan svara på frågan: Vad kan uträttas 
med denna produkt (Granberg & Olofsson, 2003).  
 
Tillgänglighet: För att en produkt ska vara intressant för någon är tillgängligheten väsentlig. 
Användaren av produkten måste få kännedom om dess tillgänglighet för att kunna besvara 
frågor som: Var kan jag använda produkten? När kan jag använda mig av produkten? 
Tillgänglighet är alltså viktigt för användaren (Granberg & Olofsson, 2003).  
 
Användarvänlighet: Användarvänlighet handlar om hur användaren av en produkt, kan 
använda sig av produkten på ett enkelt och trivsamt sätt och på ett sådant sätt att syftet med 
produkten uppfylls (Granberg & Olofsson, 2003).  
 
Granberg & Olofsson (2003) menar att det intressanta i Ahlins (2000) ”användbarhetsekvation” 
är hur Ahlin knyter samman de olika beståndsdelarna som kompletterar varandra och i 
slutändan bildar en helhet - användbarhet. Ur en utvecklares perspektiv är den mest centrala 
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beståndsdelen funktionalitet. Om produkten som skapats uträttar det utvecklarna på 
planeringsstadiet hade i tankarna, är de nöjda. Ur en användares perspektiv är dock 
tillgängligheten och användarvänligheten viktigast. Användarna är beroende av att få den 
information som krävs för att denne ska förstå syftet med produkten, och kunna använda den. 
För användaren är det också kritiskt att produkten är tillgänglig när den behövs.  
 
Richard Whitehand (2006), ergonom och användbarhetsspecialist, har tillsammans med andra 
specialister inom användbarhet inriktat sig mot att säkerställa användbarhet hos produkter. 
Enligt Whitehand finns många fördelar med god användbarhet, både för utvecklarna och för 
användare. Användbarhet innebär kostnadsbesparingar om utvecklaren redan under 
utvecklingsfasen på rätt sätt tar hänsyn till användarkraven och därmed minskar behoven av 
dyra sena designändringar. Förbättrad användbarhet minskar kraven på support och kommer 
även att främja användarnas upplevelse av produktens kvalitet. För användarna gör användbara 
produkter det möjligt att effektivt uppnå sina mål snarare än att använda sina resurser till att 
förstå produktens gränssnitt. Bra utformade produkter underlättar lärande och kan reducera 
tiden användarna behöver lägga på träning, söka efter support etc. Användare kommer att vara 
mer tillfredsställda och positiva till en produkt med god användbarhet, snarare än bäva för att 
använda den. 
 
1.5.5 Hur skapas god användbarhet för interaktiva utbildningar? 
1.5.5.1 Människa-datorinteraktion (MDI) 
Människa-datorinteraktion handlar om hur system skapas för att underlätta för användare att 
utföra de aktiviteter som krävs vid interaktion med datorn. Genom att hitta en balansgång vid 
samspelet mellan människa och dator, där den mångfald av förutsättningar som en människa 
kan ha tas med i beräkningarna, kan detta mål nås. Kognitiv psykologi kan enligt Preece et al. 
(1994) hjälpa till att förbättra systemutveckling genom att tillföra kunskap om vad användarna 
kan eller inte kan förväntas göra. Kognitiv psykologi kan utgöra ett stöd för att identifiera och 
förklara egenskaperna hos och orsakerna till problem som användarna stöter på. Den kan också 
erbjuda verktyg och metoder vid gränssnittsdesign så att dessa blir lättare att använda.  
 
Figur 3 visar en modell av människa – maskin systemet (Danielsson, 2001), det vill säga av hur 
människa och maskin interagerar genom ett typiskt informationsflöde mellan människa- och 
maskinkomponenter i ett system. Människa-maskinsystem kan definieras som ”en uppsättning 
individ/er och maskin/er som samverkar i en viss miljö för att uppnå givna systemmål” (Danielsson, 
2001, sid. 13). 
 

Modell över ett människa-maskinsystem 
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Figur 3. Modell över Människa-Maskinsystem (Danielsson, 2001). 
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Av Figur 3 kan utläsas att kontakten med systemet är indirekt, det vill säga användaren varken 
ser eller rör mekanismerna när denne styr och gör justeringar. Kontakten sker i stället via 
instrument och reglage som kallas användargränssnitt. Ett användargränssnitt är: ”... det som 
kommunicerar med användaren av en produkt eller ett tekniskt system” (Danielsson, 2001 sid 22).  
Det är alltså den grafiska delen av systemet som är tillgängligt för användaren, den del av 
systemet som denne rent fysiskt kan interagera med. Psykologin behandlar processerna i 
”lådorna” på modellens vänstra sida och tekniken behandlar maskindelen på den högra sidan.  
Människa-maskinfrågor aktualiseras ofta när något inte fungerar. Problemen uppstår när 
utformningen av systemen inte tar hänsyn till den mänskliga faktorn. 
 
Preece et al. (1994) gör i människa-maskinsystemet en indelning av interaktionen i fysisk 
interaktion och kognitiv interaktion:   
 
Fysisk interaktion: Fysisk interaktion handlar om hur användare fysiskt interagerar med datorn. 
För att möjliggöra interaktion med datorn krävs verktyg. Tangentbord och mus är exempel på 
fysiska inmatingsverktyg och beroende på vilket av dessa som används i interaktionen blir 
användarens tankesätt och angreppssätt annorlunda (Preece et al., 1994). 
 
Kognitiv interaktion: Kognitiv interaktion mellan användaren och datorn handlar om hur 
användaren uppfattar och tolkar den miljö denne verkar i (Preece et al., 1994). Vid 
gränssnittsutformning för interaktiva webbaserade utbildningar måste mänskliga psykologiska 
processer, kapacitet och begränsningar beaktas och utformningen av gränssnittet måste vara 
optimal ur användbarhetssynpunkt. Användarens alla resurser ska riktas mot att lära sig 
innehållet i utbildningen och inte mot att navigera och förstå systemet. Viktiga frågor vid 
utveckling av interaktiva webbaserade utbildningar är därför perception, uppmärksamhet, 
minne, inlärning och informationsbearbetning som karaktäriseras i termer av kapacitet och 
begränsningar (Danielsson, 2001).   
 
Perception eller varseblivning 
Perception handlar om att ta emot och bearbeta sinnesintryck. Det är individens erfarenheter, 
kunskap, känslotillstånd och värderingssystem som styr perceptionen. Individen 
uppmärksammar, väljer ut och bearbetar bara en mindre del av de sinnesintryck denne 
översköljs av, vilket gör att verkligheten inte uppfattas precis som den är (Wickens, 1992 
refererad av Federal Aviation Administration, 2006).  
 
Uppmärksamhet 
Uppmärksamhet är en nödvändighet för att information ska kunna bearbetas aktivt. Yttre 
faktorer som styr människans uppmärksamhet beror på hur framträdande informationen är och 
detta är intressant ur designsynpunkt. Människans uppmärksamhet är begränsad med en 
bestämd uppsättning av uppmärksamhetsresurser (Wickens, 1992 refererad av Federal Aviation 
Administration, 2006). Det finns tre typer av uppmärksamhet: selektiv, fokuserad och delad 
uppmärksamhet. Selektiv uppmärksamhet innebär att individen kan bortse från huvuddelen av 
det som når sinnesorganen och istället inrikta uppmärksamheten mot ett specifikt stimuli som 
individen tycker är relevant utifrån syftet.  Fokuserad uppmärksamhet innebär att en uppgift 
kräver att individen kan koncentrera sig på en informationskälla och ”stänga av” det som 
distraherar. Delad uppmärksamhet kan ses som motsatsen till fokuserad uppmärksamhet. Här 
handlar det om att samtidigt följa informationen från två eller flera källor utan att någon av 
uppgifterna blir lidande. Det kan exempelvis handla om att försöka läsa och lyssna på ett 
meddelande samtidigt (Danielsson, 2001).  
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Minne  
Människans minne kan beskrivas som ett lagersystem där information bearbetas i en serie steg. 
Information från omvärlden tas emot via sinnesorganen, och hamnar först i det sensoriska 
minnet. En del av informationen förs sedan vidare till korttidsminnet, eller som det också kallas 
arbetsminnet. Danielsson (2001) refererar till forskare såsom William James som har likställt 
korttidsminnet med medvetandet. Arbetsminnet håller ny information innan den eventuellt 
förs vidare till långtidsminnet för permanent lagring (Wickens & Hollands, 1999).  
 
Arbetsminnet har begränsningar vad gäller varaktighet, det vill säga hur lång tid ett material 
aktivt måste bearbetas för att stanna kvar i korttidsminnet, och dess kapacitet med avseende på 
mängden information det kan kvarhållhålla (Wickens & Hollands, 1999; Miller, 1956). 
Wickens & Hollands (1999) refererar till Peterson & Peterson paradigmet som initialt utgår 
från experiment genomförda 1959 av Peterson & Peterson om hur länge information kvarhålls 
i arbetsminnet om den inte repeteras. Information som inte återupprepas inom 10 till 15 
sekunder kommer sannolikt att gå förlorad. För att informationen ska föras vidare till 
långtidsminnet krävs aktiv bearbetning av materialet i korttidsminnet (Wickens & Hollands, 
1999). George Miller, en amerikansk professor i psykologi, beskriver korttidsminnets 
begränsning i sin klassiska artikel från 1956 ”The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: 
Some Limits on Our Capacity for Processing Information” (Miller, 1956). Han menar att 
korttidsminnet är en ”flaskhals” i människans minnessystem. Det sensoriska minnet kan ta emot 
stora mängder stimuli och det permanenta långtidsminnet rymmer väldigt stora mängder 
information, medan korttidsminnet, som tar hand om informationen där emellan, har en 
begränsning för vad som kan tas emot, processas och behållas. Denna begränsning visar sig i 
människans svårighet att i direkt anslutning till ett presenterat material exakt kunna återge 
samma material, trots att full uppmärksamhet riktats mot materialet. Enligt Miller (1956) har 
människans korttidsminne ett minnesspann som omfattar mellan 5 och 9 enheter eller 7 + − 2.  
 
Människan använder sig av olika strategier för att komma förbi korttidsminnets begränsning. 
En sådan strategi är ”chunking” som går ut på att bryta ner ett stort material i ett mindre antal 
enheter, chunks, där varje chunk utgör en meningsfull enhet. På detta sätt blir materialet lättare 
att komma ihåg (Miller, 1956).  
 
Ytterligare en faktor som kan påverka arbetsminnets kapacitet är stress (Wickens & Hollands, 
1999). Enligt Wickens & Hollands (1999) kan tidspress inskränka individens förmåga att ta 
emot information vilket i sin tur leder till försämrad prestation. Wickens & Hollands (1999) 
refererar till forskare såsom Bacon (1974), Baddley (1972), Hockey (1970) och Stokes & Kite 
(1994) som funnit att stress påverkar individens uppmärksamhetsresurser negativt. En effekt är 
att individen fokuserar på det som utlöst stressen, och bortser från annan information, vilket 
indirekt leder till försämrade resultat i prestationer kopplade till arbetsminnet.  
 
Inlärning och informationsbearbetning
Information är enligt Sachs (1976) ett sätt att förmedla budskap till en annan individ – ett 
särskilt budskap med bestämt innehåll ska nå en mottagares medvetande och där åstadkomma 
något. Syftet med information är att sändaren vill påverka mottagaren via meddelandet. Det 
viktiga enligt Peterson & Peterson (1992) är att sändaren når ut med budskapet och prioritet 
för sändaren bör ligga i att skapa ett intresse hos mottagaren. Det är därför viktigt att välja ett 
medium som lämpar sig för budskapets syfte och är anpassat för mottagaren. Att lära med hjälp 
av teknik, såsom via interaktiva webbaserade utbildningar, skiljer sig från att lära sig på annat 
vis, till exempel i en klassrumssituation eller genom att läsa en bok. Detta eftersom individen 
interagerar både med utbildningssystemets användargränssnitt och med utbildningsmaterialet 
menar Åkerud (2006). För att få effekter av lärandet måste hänsyn tas till den pedagogiska 
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utformningen av materialet menar Gagne (1985), så att informationen är optimalt anpassad till 
valt medium och därtill stimulerar läsaren.  
 
Riskinformation via dator 
Riskinformation fokuserar ofta på det tekniska innehållet, vilket gör att informationen kan 
upplevas som omfattande och svårbegriplig. Det är viktigt att sändaren använder ett lämpligt 
medium när omfattande information ska delges, för att minska risken för missförstånd. Blir 
valet av medium fel, är risken stor att informationen aldrig når fram till mottagaren. Är 
avgränsningarna dåliga eller otydliga finns en möjlighet att mottagaren ignorerar informationen 
och prioriterar det mer primära, vilket leder till att effekten uteblir (Eriksson, 1994). För att 
förenkla och förtydliga för mottagaren är kombinationen av muntligt och skriftligt medieval att 
rekommendera när omfattande information ska förmedlas. En kombination av olika 
informationsmedier kan ge ökad effekt då mottagaren ges möjlighet att höja kunskapen 
samtidigt som tillfälle för dialog ges och risken för missförstånd minskar (Sachs, 1976). Det är 
viktigt att i alla informationssituationer använda sig av ett språk som både sändare och 
mottagare behärskar för att information ska nå sitt rätta syfte (Wiio, 1983).  
 
Huruvida trovärdigheten för den som sänder information upplevs av mottagaren är mycket 
viktigt för i vilken mån ett budskap tolkas på rätt sätt. Brister i information leder lätt till 
trovärdighetskriser som i sin tur också försvårar framtida riskkommunikation (Hedman, 1999). 
När människor misstror eller har låg grad av tillit till en person eller en organisation är denne 
inte så observant på vad personen eller organisationen har att säga vilket ur kognitionssynpunkt 
är ganska logiskt. Det är svårt att ha personlig kunskap om alla komplicerade förhållanden 
vilket gör det svårt att utvärdera en företeelses rimlighet (Warg, 2000). För att på ett så effektivt 
sätt som möjligt nå ut med informationen bör informationsmedium väljas med utgångspunkt 
från följande faktorer:  
 

• Sändaren bör ha klart för sig syftet med informationen som ska spridas innan 
tillvägagångssättet och val av medium fastställs.  

• Hänsyn till vem mottagaren är samt dess situation är viktig att beakta för att 
informationen ska ge bäst nytta. 

• Hänsyn bör tas till hur villig mottagaren är att utnyttja den information som sändaren 
förmedlar.  

 
Vilket informationsmedium som ger högsta effektivitet är nödvändigt att uppmärksamma i 
förberedelserna av ett budskap till mottagaren (Sachs, 1976).  
 
1.5.5.2 Identifiera användarna  
För att skapa användarvänliga gränssnitt måste följande frågor ställas: Vilka är de tilltänkta 
användarna av produkten? Kön, ålder, etnicitet, utbildningsbakgrund och språk är väsentliga 
attribut vid gränssnittsdesign. Även fysiska funktionshinder såsom synfel, hörselskador eller 
svårighet med muskelkontroll kan kräva speciell design. Men det väsentligaste är skillnaden 
mellan ovana användare, vana användare och frekventa användare (Shneiderman, 1998).  För 
att utveckla användbara produkter måste utvecklarna enligt Dumas & Redish (1999) förstå och 
jobba med personer som representerar de verkliga eller tilltänkta användarna av produkten. Det 
finns ingen annan grupp som kan ersätta denna.  
 
1.5.5.3 Riktlinjer och grundläggande principer vid utveckling av 
användargränssnitt 
Genom grundläggande forskning om människa-maskininteraktion har forskare via experiment, 
användartest och annan interaktion erhållit kunskap om hur gränssnitt bör utformas för att vara 
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anpassade till användarna. Den kunskapen har utmynnat i generella principer och riktlinjer för 
utveckling av användarvänliga gränssnitt. Det finns ingen skarp skiljelinje mellan grundläggande 
principer och mer informella riktlinjer. Det finns dock eftertänksamma utvecklare som kan 
skilja mellan psykologiska principer och praktiska riktlinjer som erhållits från erfarenhet av 
specifika applikationer (Dumas & Redish, 1999). En ”princip” är enligt Dumas & Redish en 
bred grundregel baserad på forskning om hur människor lär sig och arbetar. Varje princip är 
dock bara ett mål. Den talar inte om hur målet ska uppnås. En princip kan leda till många 
riktlinjer.  Enligt Shneiderman (1998) är en riktlinje en samling dokument som beskriver hur 
ett gränssnitt ska fungera för att passa användaren. Riktlinjer beskriver hur själva interaktionen 
ska upplevas av användare. Riktlinjer är mer specifika mål som människa-dator interaktions- 
och dokumentdesignspecialister tar fram som är baserade på principerna för olika användare, 
olika miljöer och olika teknologier.  
 
Undvik att belasta användarens arbetsminne 
Ben Shneiderman (1998), forskare och professor inom området människa– datorinteraktion, 
har definierat ett antal allmänt hållna regler för hur utvecklare ska utveckla datorsystem så att 
användarna får en positiv upplevelse. En av dessa regler är att utvecklaren måste ta hänsyn till 
människans begränsningar i arbetsminnet. Därför ska displayen vara enkel (Shneiderman, 
1998). Utvecklaren bör vara uppmärksam på faktorer som leder till interferens, störning i 
minnesprocesserna hos användaren, speciellt när uppgifterna ställer krav på ordnad återgivning. 
Det finns olika typer av interferens, bland annat proaktiv och retroaktiv. Proaktiv interferens 
innebär att störningen verkar framåt i tid, det vill säga återgivningen av materialet störs av 
tidigare presenterat material. Retroaktiv interferens är en störning som verkar bakåt i tiden, då 
ett senare presenterat material stör återgivningen av tidigare inlärt material (Danielsson, 2001). 
Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en del av dialogen till en annan. 
Objekt, handlingar, valmöjligheter och instruktioner för hur systemet används ska enligt 
Shneiderman (1998) därför vara synliga eller på annat sätt lättillgängliga vid behov. Enligt 
Nielsen (2005) bör systemets dialog till användaren endast innehålla relevant information.  
 
Ge användaren kontroll 
Det är bra om systemet låter användaren styra sitt arbete eller att denne har känslan att det är 
han/hon som har kontrollen (Shneiderman, 1998).  
 
Det ska vara lätt att ångra en handling 
En av Shneidermans (1998) riktlinjer är att användaren ska kunna ångra en handling i systemet. 
Medvetenhet om denna möjlighet kommer att göra användaren mindre orolig och mer 
benägen att utforska systemet och lära sig mer på egen hand. Det bör vara tillåtet att ångra i 
flera steg för att funktionen ska vara användbar.  I de fall då det inte finns möjlighet att ångra 
en handling måste systemet klart och tydligt tala om detta för användaren. I speciellt 
betydelsefulla lägen är det viktigt att systemet upprepade gånger frågar användaren om denne 
vill ångra en handling. 
 
Tillhandahåll genvägar  
En annan av Shneidermans (1998) riktlinjer är att tillhandahålla genvägar i systemet. När ett 
system byggs är det lämpligt att använda menyer och tydligt markerade knappar för att göra det 
möjligt att utföra olika kommandon. För att lösa problem med att tvingas vandra genom flera 
nivåer av menyer innan användaren kommer fram till den meny denne vill använda bör 
genvägar tillhandahållas så att användaren snabbt kan komma dit denne vill. Några exempel på 
genvägar är kortkommandon för menykommandon, namngivna menyer eller olika sätt att 
snabbt ange sökvägen till en viss del (Shneiderman, 1998).  
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Ge återkoppling 
Shneiderman (1998) anser att det är viktigt att ge återkoppling på vad användarna gör. För 
varje användares handling ska systemet ge feedback. Om inte användarna ser att något händer 
kan de tro att någonting är fel, att de inte har gett startkommando eller att programmet arbetar 
medan det i själva verket väntar på att användaren ska mata in någon information. Problemet i 
det sista exemplet kan vara att gränssnittet inte visar någon skillnad mellan när det jobbar och 
när det väntar på mer information. Visibilitet av systemstatus är viktigt. Användaren bör hela 
tiden informeras om vad som händer i systemet och få feedback inom rimlig tid. Avsaknad eller 
fördröjning av feedback när en åtgärd vidtagits skapar osäkerhet. Ett bra gränssnitt ger snabb, 
begriplig och naturlig feedback på användarens åtgärder (Danielsson, 2001).  
 
Felhantering 
System ska utvecklas så att användare inte kan göra allvarliga misstag (Shneiderman, 1998). Om 
användare gör ett fel ska systemet upptäcka det och erbjuda enkla konstruktiva instruktioner 
för att åtgärda felet. Det är viktigt att systemet ger bra felmeddelanden så att användaren förstår 
vad som är fel med kommandot, programmet etc. Om felmeddelanden tillhandahålls är det lika 
viktigt att de är korrekta och tydliga. Programmet bör tala om att något är fel, tala om vad som 
gått fel, hur allvarligt felet är, hur felet åtgärdas eller var ytterligare information kan hittas. 
Felhandlingar bör lämna systemstatus i oförändrat skick, eller så bör systemet ge instruktioner 
om hur felet rättas till. Enligt Nielsen (2005) ska felmeddelanden uttryckas språkligt och inte i 
koder.  
 
Utforma gränssnitt som visar ”Början”, ”Mitten” och ”Slut” 
Enligt Shneiderman (1998) bör dialogen mellan programmet och användaren ha en tydlig 
början, en mitt och ett slut. Den feedback som ges på att en handling är slutförd ger 
användaren en känsla av tillfredsställelse samtidigt som belastningen på användarens 
korttidsminne minskas.   
 
Bläddring  
För att underlätta läsningen bör texten skrivas så att det går lätt att bläddra igenom den 
(Nielsen, 2005). Genom att framhäva nyckelord, betydelsebärande rubriker och endast använda 
ett begrepp per stycke blir texten mer lätt- och snabbläst. Varje stycke ska bestå av ett fåtal ord. 
Sammanfattning ska vara först (Nielsen, 2005). Det är av största vikt att webbplatsen är 
lättnavigerad och logiskt uppbyggd. På varje sida bör det finnas länkar till huvudsidan så 
besökarna kan förflytta sig. Det ska inte vara möjligt att gå vilse på webbplatsen (Strandvall, 
2000). Ett tydligt system möjliggör för användaren att direkt se i vilket tillstånd systemet 
befinner sig och vilka handlingsalternativ som är aktuella (Danielsson, 2001). För att markera 
var användaren är, var denne varit och vart denne ska finns standarder att följa: blå länkar 
används till sidor som användaren inte varit på, röda eller lila för sidor som användaren har 
besökt. Udda färger bör undvikas på länkar och likaså länkar som inte är understrukna (Åkerud, 
2006).   
 
Undvik ny teknologi 
Enligt Nielsen (1996) bör ny teknologi inte läggas in på webbplatsen innan teknologin är 
tillräckligt testad. Olika former av dataspel bygger många gånger på simuleringar och virtuella 
upplevelser. Spel kan visserligen skapa engagemang och tillföra glädje till lärandet och erbjuda 
en läromiljö som både är attraktiv och motiverande. Att läromiljön är attraktiv och 
motiverande behöver emellertid inte alltid betyda att den är effektiv. Norman (1993) ser en 
fara med att det blir allt vanligare att använda läromedel som baseras på upplevelsemässig 
kognition och att detta många gånger sker på bekostnad av mer reflektionskrävande 
utbildningsmedia. 
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Tänk på nerladdningstiderna 
Fortfarande har cirka 60 % av alla användare modem (Åkerud, 2006).  Tung grafik bör därför 
undvikas och så få bilder som möjligt användas eftersom dessa förlänger hämtningstiderna. 
Strandvall (2000) anser att för mycket av video, ljud och bilder gör att det tar lång tid att ladda 
ner sidorna vilket leder till frustration och kan dessutom vara störande.  
 
Var konsekvent 
Enligt Shneiderman (1998) är det denna riktlinje som utvecklare mest bryter mot. Användare 
ska inte behöva fundera om olika ord, situationer eller handlingar betyder samma sak. Det är 
också viktigt att färger användas på en konsekvent sätt. Nielsen (2005) framhåller att upprättade 
konventioner bör följas. Vid gränssnittsdesign är det viktigt med en tydlig design. Tvetydig 
information skapar osäkerhet eftersom den kan få skilda betydelser för olika personer För att 
undvika att göra användaren osäker används standarder. Dessa är bindande regler för 
gränssnittslösningar som anger hur saker och ting symboliseras. Strandvall (2000) menar att 
webbplatser som ska användas i undervisning bör vara intressanta, visuellt attraktiva och med 
en konsekvent design.  
 
Färg 
Utvecklaren kan ofta styra användarens uppmärksamhet genom att använda färger. Färger kan 
presenteras mot enfärgad bakgrund för att fånga uppmärksamheten. Färger bör dock användas 
med viss försiktighet eftersom för mycket färger kan distrahera användaren. Dessutom har sju 
procent av den manliga delen av befolkningen defekt färgseende (Danielsson, 2001). 
Shneiderman (1998) anser att upp till fyra standardfärger kan användas. Om två färger 
kombineras på ett felaktigt sätt kan det innebära att den som ska använda systemet inte 
uppfattar skillnaden mellan färgerna och därmed missar viktig information. Färger kan användas 
redundant för att förstärka uppmärksamheten (Danielsson, 2001). För att fånga uppmärksamhet 
kan utvecklaren förstärka det som bör uppmärksammas med intensitet, men denna bör dock 
begränsas till två nivåer (Shneiderman, 1998). 
 
Rörelser 
Rörelse är en annan faktor som gör informationen framträdande. Blickarna söker sig mot det 
som rör sig i en i övrigt stillastående omgivning (Danielsson, 2001). Rörelser kan användas för 
att fånga uppmärksamheten men de kan också vara störande. Text som rör sig på sidan, 
hoppande bilder och animeringar som oavbrutet blinkar distraherar läsaren och försvårar 
koncentrationen menar Åkerud (2006).   
 
Blinkande föremål 
Blinkande föremål kan användas för att fånga uppmärksamhet men bör användas med 
försiktighet (Shneiderman, 1998).  
 
Placering 
Placering är en egenskap som har betydelse för uppmärksamheten. I västvärlden har människan 
en benägenhet att först uppmärksamma det som är placerat längst upp på en skärm eller en 
instrumentpanel. En tänkbar förklaring till detta är att läsningen spelar in, det vill säga individen 
läser automatiskt uppifrån och ner och från vänster sida till höger. Uppmärksamheten riktas 
även till det som är centralt placerat i synfältet (Danielsson, 2001).  
 
Markering 
För att få användarens uppmärksamhet kan materialet förstärkas med understrykning, inrutning, 
peka med pil, använda indikator såsom asterix (Shneiderman, 1998).  
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Ljud 
Använd milda toner för vanlig feedback och skarpa ljud för ovanliga allvarliga tillstånd 
(Shneiderman, 1998).  
 
Struktur 
Vid utveckling av interaktiva webbaserade utbildningar är det viktigt hur läromedlet 
struktureras. Den som producerar sådana utbildningar bör ha god förståelse för hur 
inlärningsmaterialet kan struktureras och hur olika delar kan relateras till varandra (Strandvall, 
2000).  
 
Tydliga över- och underrubriker 
Enligt Nielsen (1997) läser användare sällan webbsidor ord för ord utan bläddrar igenom texten 
och söker nyckelord och underrubriker. Av Nielsens forskning (1997) om användares 
läsmetoder på webben framkom att 79 % av användarna endast bläddrade igenom varje ny sida 
och att endast 16 % läste ord för ord. Med utgångspunkt från dessa resultat bör därför texten 
skrivas så det går lätt att bläddra genom den, förses med nyckelord och framhävda meningsfulla 
betydelsebärande rubriker. Endast ett begrepp per stycke bör användas. Stycket ska bestå av ett 
fåtal ord, sammanfattning ska vara först och bara hälften eller ett mindre antal ord än vid vanlig 
textsammansättning bör användas (Nielsen, 1997). Människan tar in och tolkar material utifrån 
sammanhang, kunskap och tidigare erfarenhet. En rubrik underlättar för individen att skapa 
realistiska antaganden som gör identifiering snabbare. 
 
Språk och läsbarhet 
Den vanligaste typen av symbolisk perception är när vi läser en text eller lyssnar på talat språk. 
En utvecklare måste ta ställning till hur text eller tal ska utformas. Texten ska vara lätt att tyda 
vilket har med typsnitt, avstånd mellan bokstäver, ord och rader att göra. Bokstävernas särdrag 
måste framgå tydligt.  Läsbarhet handlar om meningars längd, antal bisatser och hur ofta svåra 
ord förekommer. Läsbarhet är en förutsättning för att texten ska kunna förstås (Danielsson, 
2001). För mycket text på en sida bör undvikas. Texten bör i stället styckas upp i mindre bitar 
fördelade på flera sidor (Strandvall, 2000).  
 
Språket bör enligt Gagne (1985) vara enkelt och lättförståeligt. Stora textmängder är svåra att 
läsa, vilket innebär att texten bör delas upp och arrangeras med luft mellan för att strukturera 
informationen så tydligt som möjligt. När material publiceras på webben bör texterna vara mer 
faktamässiga, överskådliga och kortfattade. Det går att skriva en text utan att använda 
komplicerat språk och då blir det enklare för alla att läsa, speciellt för användare som inte är 
födda med svenska språket och för dem som använder teckenspråk. Samma sak gäller fackspråk 
(Åkerud, 2006). Undersökningar visar att det tar ca 20 % längre tid att läsa text på datorskärm 
än på papper vilket är en nackdel, menar Svensson & Åberg (2001). Detta beror till stor del på 
att datorns bildskärm inte är anpassad till människans synförmåga. Vidare sker inte läsning från 
bildskärmen lika strukturerat som läsning från papper. För att underlätta läsbarheten krävs 
tydliga rubriker och genomtänkt struktur i datatexter (Svensson & Åberg, 2001). 
 
Korrekt grammatik och stavning 
Korrekt grammatik och stavning bidrar mycket till trovärdigheten hos informationen. 
Författaren kan med fördel lägga in länkar till andra sidor för att understryka materialets 
seriositet. Författaren bör undvika överdrifter i informationen, eftersom detta kan skada 
materialets trovärdighet (Nielsen, 1997).  
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Förkortningar är förklarade 
Förkortningar ska undvikas om det inte är helt säkert att alla användare förstår dem. När 
tekniska termer eller förkortningar används på webbplatsen bör en ordlista finnas tillgänglig 
(Åkerud, 2006). 
 
Storlek på text 
Shneiderman (1998) menar allmänt att fyra olika textstorlekar kan användas, och då med större 
textstorlek för att fånga uppmärksamhet. Utvecklaren bör även ta hänsyn till olika 
begränsningar som människor kan ha i seendet. Det kan handla om någon form av synfel, 
såsom närsynthet eller åldersrelaterad synförsämring, som ger försämrad synskärpa.  I dessa fall 
bör textstorlek mindre än fjorton punkter undvikas (Shneiderman, 1998).  
 
Lektionstid 
Gagne (1985) poängterar vikten av att presentera informationen tydligt och markera det som är 
viktigt. Lektionerna får inte göras för långa, max 40 minuter för att inte eleven ska tröttna.  
 
Emotioner och lärande 
Människor påverkas av känslor vilket ur designsynpunkt kan nyttjas för att uppnå effektiv 
kommunikation. En rolig, känslosam eller förklarande kommunikation kan stimulera 
mottagaren till dialog (Shneiderman, 1998). Att ge kursen ett mänskligt ansikte; personliga 
anmärkningar och lite humor skadar inte objektiviteten enligt Gagne (1985). Enligt Moxnes 
(1981) är motivationen hos den enskilde individen både drivkraften och förutsättningen för 
lärandet. Lärandet underlättas när individen känner att materialet är relevant för individens egna 
mål och syften.  Det blir lättare att relatera till något som individen känner igen sedan tidigare, 
och lärande bör utgå från deltagarens egen livs- eller arbetssituation. Om det inte finns någon 
mening i lärandet, är det svårt att förbli motiverad.  
 
Övningar och frågor 
Enligt Gagne (1985) kan övningar och frågor läggas in. Frågorna ska göras tillämpliga i verkliga 
livet.  
 
Illustrationer, foton, animeringar och filmer 
Att ge kursen ett mänskligt ansikte; personliga anmärkningar och lite humor skadar inte 
objektiviteten enligt Gagne (1985). Datorn har erbjudit möjligheter att göra ett material mer 
grafiskt än tidigare med hjälp av illustrationer, foton, animeringar och filmer. Bilderna spelar en 
viktig roll i kommunikationen mellan människor och konsten att tänka i bilder är evolutionärt 
mycket äldre än att tänka i ord (Gärdenfors, 2000).  
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2 Metod 
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av SSAB Tunnplåt AB3, som är det största 
dotterbolaget i SSAB-koncernen. Tillverkningen av tunnplåt finns framförallt på två orter; i 
Luleå där råmalm blir till stålämnen och i Borlänge där ämnena valsas till tunnplåt. På SSAB 
Tunnplåt tillämpas idag ett traditionellt upplägg av introduktionsutbildning där ett antal elever 
kallas in, samtidigt som ett flertal handledare inom säkerhet och arbetsmiljöområdet engageras. 
Enligt företrädare för SSAB Tunnplåt är den grundläggande introduktionsutbildningen i risk 
och säkerhet idag resurskrävande med samordningssvårigheter, vilket gör det svårt att klara av 
introduktionsutbildningen på ett effektivt och säkert sätt. Personalgenomflödet i Luleå och 
Borlänge uppskattas till cirka 4000 personer årligen där de största grupperna utgörs av 
entreprenörer med cirka 2800 personer och semestervikarier med cirka 800 personer. Extern 
och nyanställd personal kommer utspridda över året, vilket gör det svårt att planera för 
utbildningsinsatserna. För att leva upp till lagkravet och även göra introduktionen av ny 
personal mer effektiv har nya former för introduktionsutbildning börjat växa fram, bland annat 
inom industrin. En sådan ny form är interaktiva webbaserade utbildningar för risk och säkerhet.  
Med anledning av de svårigheter introduktionshanteringen medför för SSAB Tunnplåt idag 
finns intresse att undersöka alternativa utbildningsformer för introduktionen.  

2.1 Försökspersoner 
Urvalet av försökspersoner gjordes ur en population som kan anses representativ för presumtiva 
användare, det vill säga personer som arbetar, eller utför olika uppdrag, inom industrin. Urvalet 
gjordes via bekvämlighetsurval. Förfrågan om medverkan i undersökningen gjordes till samtliga 
enheter vid SSAB Tunnplåt. Sammanlagt inkom fjorton namn på försökspersoner som ville 
medverka. Slumpmässigt tilldelades dessa en av de två utbildningarna, det vill säga sju 
försökspersoner för respektive utbildning. 
 
Av de fjorton försökspersonerna var 10 män och 4 kvinnor. Åldersspridningen var mellan 25 
och 60 år. När det gällde utbildningsbakgrund hade 8 av försökspersonerna som högst 
gymnasial utbildning och 6 universitet/högskoleutbildning. Vad gäller erfarenhet av arbete 
inom industri uppgav 12 av försökspersonerna att de hade erfarenhet. På frågan om datorvana 
uppgav 5 av försökspersonerna att de var mycket vana datoranvändare, 8 vana datoranvändaren 
och 1 ovan datoranvändare. De yrkeskategorier som fanns representerade var bland annat 
civilingenjör, bevakningspersonal, personalutvecklare, arbetsledare, brandpersonal, eltekniker, 
systemvetare, tekniker, filmproducent, operatör och reparatör.  

2.2 Material 
2.2.1 Användartest  
Det primära målet med denna undersökning var att få kunskap. När det gäller användartesterna 
var syftet att på ett så förutsättningslöst och realistiskt sätt som möjligt undersöka 
användbarheten och att lyfta fram försökspersonernas upplevelser av utbildningssystemet. 
Användartestet utgjordes av en sammanslagning av två olika metoder: aktiv intervention 
kombinerat med en tänka-högt metod. Active intervention (på svenska Aktivt ingripande) är 
en metod där försöksledaren sitter tillsammans med försökspersonen när denne använder 
programmet. Försöksledaren gör observationer och noterar vad försökspersonen säger och kan 
även ställa frågor. Syftet är att kartlägga och tydliggöra eventuella problem som utbildningens 

                                                 
3 Uppgifterna om SSAB Tunnplåt härrör från personlig kommunikation med nyckelpersoner inom Personalstöd i 
Borlänge och Luleå samt från granskning av personalstatistik, under perioden januari - mars 2006. 
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tilltänkta målgrupp kan stöta på. Ett testunderlag togs fram där försökspersonernas agerande, 
kommentarer och beteende under själva utbildningens genomförande kunde noteras (Bilaga B 
och Bilaga C). Testunderlaget indelades enligt utbildningens logiska struktur i delkurser.  
 
Metoden kombinerades med en semistrukturerad intervju med i förväg bestämda 
frågeområden. Intervjun genomfördes i direkt anslutning till slutfört test. Intervjufrågorna 
berörde utbildningens form, instruktioner, innehåll, struktur, språkliga aspekter och 
presentation. Frågorna behandlade också kognitionspsykologiska faktorer såsom hur personen 
upplevde att denne kunde bibehålla sin uppmärksamhet och koncentration under utbildningen 
samt synpunkter på visuella och auditiva aspekter (Bilaga B och Bilaga C).  
 
Intervjuer genomfördes vidare med kontaktpersoner på Ringhals kärnkraftanläggning och på 
LKAB: s anläggning i Kiruna. Kontaktpersonerna utgjordes av de personer som var närmast 
ansvariga för framtagning och administrering av utbildningsprogrammen. Ett semistrukturerat 
intervjuformulär användes som täckte frågor om introduktionsförfarande, utveckling och 
design, strategier, deltagarkategorier, testning, respons från användarna, syfte med utbildningen 
samt eventuella problem som identifierats (Bilaga A) 
 
2.2.2 Fallstudieobjekt  
För att få kunskap om hur interaktiva webbaserade utbildningar kan fungera i praktiken gjordes 
ett urval av två industriföretags befintliga interaktiva webbaserade utbildningar i risk och 
säkerhet.  De utbildningar som valdes var Sveriges Kärnkraftverks Skydd och 
säkerhetsutbildning samt LKAB: s Säkerhetsutbildning för entreprenörer. Svenska 
kärnkraftverken och LKAB tillhör liksom SSAB industriformer som till sin natur är 
förknippade med stora risker, samtidigt som företagen har ett stort personalgenomflöde i form 
av både intern och extern personal.  
 
2.2.2.1 Svenska kärnkraftverkens Skydd och säkerhetsutbildning 
I Sverige finns på tre platser tio kraftproducerande reaktorer; Forsmark, Oskarshamn och 
Ringhals. Ringhals är Nordens största kraftverk och ett av de större kärnkraftföretagen i 
världen. Hösten 2003 införde kärnkraftverken ett nytt gemensamt utbildningssystem, en 
interaktiv webbaserad introduktionsutbildning, i risk och säkerhet. Samtliga anställda på 
Ringhals kärnkraftverk, 1200 personer, genomgick då utbildningen. Skälet till satsningen på en 
ny utbildningsform var att de kärnkraftsspecifika filmerna som används vid 
introduktionsutbildningen ansågs ålderdomliga och behövde uppdateras. Tanken var också att 
minska belastningen på receptionerna och effektivisera hanteringen framförallt när det gäller 
introduktionen av entreprenörerna. 
 
En projektgrupp bestående av sakkunniga personer från de olika utbildningsenheterna på 
kraftverken var med och tog fram kravspecifikation och material till utbildningen. De svenska 
kärnkraftverken har dessutom kravställare för utbildning i skydd och säkerhet: Statens 
kärnkraftsinspektion, SKI, som ställer krav på utbildning om fysiskt skydd och Sveriges 
strålskyddsinstitut, SSI, som ställer krav på utbildning om strålskydd som ska repeteras vart 
tredje år. Den kritik projektgruppen stötte på inför planerna på införande av den nya 
utbildningsformen var bland annat argument om att utbildningsformen skulle kunna ge 
utrymme för fusk.  
 
Projektgruppen ställde bland annat krav på att systemet skulle vara självinstruerande och att 
inga förkunskaper skulle krävas. Utbildningen togs fram i samarbete med företaget BraTid i 
Stockholm som är ett företag i utbildningsbranschen och som har inriktat sig på att skapa 
interaktiva utbildningar, både standardutbildningar och skräddarsydda utbildningar. 
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Macromedia Flash användes som verktyg att arbeta i. Bilder valdes istället för foton i 
utbildningen för att komma ifrån problem med nedladdning samt för att underlätta 
uppdatering. Innan införande testades utbildningen av personer som var involverade i 
projektet.   
 
Svenska kärnkraftverkens interaktiva Skydd och säkerhetsutbildning syftar till att ge 
grundläggande introduktion om företagets risker och säkerhetsrutiner. Utbildningen vänder sig 
till entreprenörer för introduktion samt till egen anställd personal för återträning vart tredje år. 
Kärnkraftverkens egen personal genomför utbildningen på arbetsplatsen under arbetstid med 
handledare på plats. Entreprenörerna genomför utbildningen på valfri plats, exempelvis i 
hemmet eller på den egna arbetsplatsen. Om personen saknar dator, Internetuppkoppling eller 
har bristfälliga datorkunskaper finns möjlighet att genomgå introduktion på kärnkraftverket via 
en film med tillhörande kunskapstest.  
 
Utbildningen finns tillgänglig på den externa webben och går att hitta under SKI: s hemsida 
under länkar till Forsmarks hemsida. Inloggning sker via den användaridentitet och med det 
lösenord som användaren själv får skapa. Utbildningen finns både i en svensk och i en engelsk 
version. Själva utbildningen är uppdelad i sju delkurser och avslutas med ett kunskapstest. 
Utbildningen har tillförts en ytterligare funktion, dataspelet ”Neutronmannen”, som är kopplat 
till var och en de olika delkurserna. Spelet är inte obligatoriskt utan kan göras som ett 
komplement.  
 
Responsen från användarna efter införandet har varit både positiv och negativ. Användarna har 
varit positiva till utbildningsformen och till att utbildningen kan göras när det passar. Negativ 
kritik som framkommit är bland annat att en del svarsalternativ upplevts som för enkla. Det 
förekom även en del problem med administrationen av datauppgifterna i början. Användare 
hävdade att de hade genomfört kunskapstestet men inga uppgifter om detta fanns lagrade i 
databasen enligt administratörerna. Detta visade sig vara ett användarfel, utbildningen var inte 
genomförd på korrekt sätt. Bland annat visade det sig att användarna inte hade hittat 
kunskapstestet som låg på en separat länk. Dataspelet ”Neutronmannen” fick av några 
personer, framför allt av ledningen, kritik för att vara oseriöst. Neutronmannen var inte med i 
kravspecifikationen utan var ett förslag från BraTid. Övrig kritik som framkom var att systemet 
går att manipulera.  Det finns inga garantier för att det faktiskt är personen själv som genomfört 
utbildningen.  
 
Med anledning av den kritik som framförts samt genom företagets egna utvärderingar har 
utbildningen reviderats två gånger. De ändringar som gjorts är främst innehållsmässiga. Den 
speakerröst som fanns med i den tidiga versionen har tagits bort. En återkoppling i 
kunskapstestet som ger feedback på om rätt eller fel svar lämnats på frågorna har lagts till. 
Ljudeffekter har lagts in för att tydliggöra hur de olika larmsignalerna för att påkalla fara låter i 
verkligheten. För att förenkla för användarna att hitta kunskapstestet har utbildningsdelen och 
kunskapstestet satts in i samma applikation. ”Neutronmannen” har flyttats ner i menyn, och 
ytterligare en modul ”Kraftverksspecifik information” har införts. För att motverka fusk har 
barriärer mot detta byggts in i systemet. Personen som genomgår utbildningen får efter 
genomförd utbildning med godkänt resultat på kunskapstestet skriva ut och underteckna ett 
intyg på att det är denne som genomfört utbildningen. Dessutom ska personens arbetsgivare 
vidimera detta genom att också underteckna intyget. Intyget skall sedan uppvisas i vakten. Som 
ytterligare åtgärd kommer kontroller att göras på kärnkraftverket på så sätt att slumpvis utvalda 
personer får göra om kunskapstestet en gång till på kärnkraftverket. Den senast reviderade 
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versionen driftsattes innan sommaren 2006. Det är denna version som har använts som 
undersökningsobjekt4. 
 
Beskrivning av Svenska kärnkraftverkens Skydd och säkerhetsutbildning 
På Kärnkraftverkens interaktiva utbildning börjar användaren med att välja språk, i detta fall 
mellan engelska och svenska. Sedan registrerar användaren sig själv genom att skriva in sitt 
personnummer och eget valt lösenord. Dessa uppgifter samt resultat på utbildningen sparas i en 
SQL databas. Uppgifterna finns även med på intyget som kan skrivas ut efter godkänd 
genomförd utbildning. 
 
I inledningen av utbildningen visas en välkomstsida med information om syfte med 
utbildningen, utbildningens målgrupp samt en kort redogörelse för hur utbildningen skall 
genomföras. Välkomstsidans information avslutas med textraden: ”Behöver du hjälp eller en 
bruksanvisning klicka då bara på knappen Hjälp nere till vänster.”   Hjälp/Bruksanvisningen 
består av två sidor. Återgång till huvudmenyn sker genom att användaren klickar på den vita 
textrutan ”Tillbaka till huvudmenyn” som återfinns på Hjälp/bruksanvisningens andra sida. 
 
Utbildningen presenteras i ett fast bildformat (Figur 4), det vill säga den går inte att maximera 
till helbildsskärm utan bilden läggs ovanpå bakomvarande sida. Själva utbildningen innehåller 
sju delkurser vilka presenteras i huvudmenyn (Figur 4): ”Fysiskt skydd”, ”Strålskydd”, 
”Brandskydd”, ”Haveriberedskap”, ”Arbetsmiljö”, ”Miljö”, ”Säkerhet” samt ett separat avsnitt 
”Kärnkraftspecifik information”. Längst ned i bildens vänstra kant återfinns även ikoner och 
text med mindre textformat för dataspelet Neutronmannen och funktionen ”Hjälp” samt 
”Avsluta”.  Användaren kan fritt navigera mellan delkurserna i menyn genom att klicka på 
ikonerna.  Varje delkurs som genomförts korrekt, det vill säga att användaren har läst igenom 
samtliga sidor och gjort övningarna och kontrollfrågorna, förses med en bock i kanten vid 
ikonen för delkursen.  

      

 
Figur 4: Huvudmenyn med samtliga delkurser (Svenska kärnkraftverkens gemensamma Skydd och 
säkerhetsutbildning, 2006). 
 

                                                 
4 Uppgifterna om Kärnkraftverkens utbildning härrör från personlig kommunikation med Henrik Persson på 
Kompetensutveckling Skydd, RKU, 29 mars 2006. 
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Samtliga delkurser har samma struktur och är indelade i avsnitt som varierar mellan fyra och 
elva stycken. Först i delkursen presenteras automatiskt målet med delkursen. Denna sida visas 
endast en gång. Varje avsnitt innehåller fakta i form av text, bilder, animationer samt ibland 
övningar. Varje avsnitt består av ett varierande antal sidor som är markerade med en vit 
onumrerad pil längst ner på sidan till höger. Användaren navigerar fram eller tillbaka genom att 
klicka på den vita blädderpilen. Den vita blädderpilen ger ingen information om vilken sida 
användaren befinner sig på, eller hur många sidor det finns i avsnittet. Användaren kan fritt 
navigera mellan avsnitten i delkursen, och behöver således inte göra dessa i någon speciell 
ordning. I slutet av delkursen finns ett avsnitt med kontrollfrågor som täcker materialet i 
delkursen. Kontrollfrågorna består av flervalsfrågor där användaren anger sitt svar genom att 
klicka på valt alternativ. Systemet ger återkoppling på huruvida det angivna svaret är rätt eller 
fel. Vid rätt svar visas automatiskt nästa fråga. Delkursen avslutas med en sammanfattning av 
kursinnehållet.  
 
När samtliga sju delkurser är korrekt genomförda ska användaren gå in på ikonen för 
”Kärnkraftspecifik information”. Där presenteras information från samtliga fyra kärnkraftverk 
separat. När användaren har läst informationen från någon av kärnkraftanläggningarna visas en 
illustrerad bild med en figur som har en krans runt halsen och har passerat en mållinje. 
Bildtexten gratulerar användaren att denne har genomfört utbildningen. Längst ned i högra 
hörnet finns en vit textruta placerad med texten ”Till huvudmenyn”. Väl tillbaka på 
huvudmenyn har kunskapstestet framträtt som en egen ikon i huvudmenyn. 
 
Kunskapstestet består av 39 flervalsfrågor och utgör slutprovet för utbildningen (Figur 5). 
Användaren får information om att denne måste ha minst 80 % rätt för att bli godkänd på 
testet, det vill säga behörighet att beträda kärnkraftanläggningen. Användaren anger sitt svar 
genom att klicka på alternativet. Återkoppling ges på huruvida svaret är rätt eller fel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Kunskapstestets upplägg (Svenska kärnkraftverkens gemensamma Skydd och säkerhetsutbildning, 2006). 
 
Dataspelet Neutronmannen är en extrafunktion som finns i utbildningen och är kopplad till var 
och en av de olika delkurserna. Spelet ingår inte som ett krav i utbildningen utan tanken är att 
användaren ska ges möjlighet att öva olika moment från delkurserna via spel. Spelet är av typen 
”Packman”, där uppgiften är att lotsa figuren ”Neutronmannen” genom en labyrint mot ett 
uppställt mål där figuren möter olika hinder som den måste passera för att klara uppgiften.  
 
Utbildningen kan antingen avslutas enligt Windows standard, det vill säga genom att 
användaren klickar på det röda krysset högst upp till höger på displayen, eller genom att klicka 
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på funktionen ”Avsluta”. I utbildningen finns ingen funktion för felhantering eller några 
kontaktpersoner namngivna vid problem eller frågor om utbildningen. 
 
2.2.2.2 LKAB: s Säkerhetsutbildning för entreprenörer 
LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern av högförädlade 
järnmalmsprodukter till stålindustrin och en leverantör av mineralprodukter för andra 
industribranscher. LKAB koncernen består av ett trettiotal bolag i femton länder. Anläggningar 
och bolag för industrimineraler finns i Sverige, Finland, Grönland, Storbritannien och 
Tyskland.  
 
Den 27 juni 2005 togs en ny utbildningsform för risk- och säkerhetsintroduktion i drift, en 
interaktiv webbaserad säkerhetsutbildning.  Anledningen till satsningen på en ny 
utbildningsform var framförallt att den gamla utbildningsformen skapade samordningsproblem. 
Tidigare tillämpades en traditionell handledarledd introduktionsutbildning med ett flertal 
handledare inom olika områden.  Med den nya utbildningsformen var tanken att säkerställa att 
extern personal har den teoretiska säkerhetsutbildningen redan vid anländandet till LKAB: s 
anläggningar. Detta kunde inte säkerställas via den gamla utbildningsformen som inte 
tillämpade någon form av kunskapskontroll och som genomfördes på anläggningen.  
 
En projektgrupp bestående av intern sakkunnig personal inom företagshälsovård, 
brandbesiktning, miljö och arbetsmiljö tog fram material, koncept och idéer till utbildningen.  
Även fackföreträdare och skyddsombud var involverade från början. Projektgruppen styrde 
själva innehållet och upplägget av utbildningen. De tittade inte på andra utbildningar när de 
tog fram utbildningen, eftersom de ville undvika att bli styrda i någon riktning. Viktiga 
utgångspunkter vid framtagandet var att skapa ett ”rent” gränssnitt och inte göra saker för svåra 
eller ha saker som störde. För att undvika långa nerladdningstider valdes att använda 
Macromedia Flash5 som verktyg att arbeta i. Projektgruppen valde att använda tecknade bilder 
istället för foton. En grundtanke var också att användarna inte skulle behöva ha några 
förkunskaper för att kunna göra utbildningen. Inga större krav skulle heller ställas på datorvana. 
Krauz & Co som är ett reklamföretag i Kiruna skötte programmeringen av utbildningssystemet 
enligt kravspecifikation och instruktioner från projektgruppen. De problem projektgruppen 
stötte på under utvecklingsfasen var främst mindre problem av teknisk art. Kontinuerliga tester 
av utbildningssystemet gjordes under hela utvecklingsprocessen av personer som varit 
involverade i projektgruppen, ämneskunniga och deras närmaste chefer. Alla som ville testa 
programmet fick göra detta, även personer som inte var involverade i projektet.  
 
LKAB: s interaktiva säkerhetsutbildning har som syfte att ge grundläggande introduktion om 
företagets risker och säkerhetsrutiner. Säkerhetsutbildningen är riktad till entreprenörer och 
deras anställda som ska in på LKAB: s anläggningar och genomföra ett uppdrag. Utbildningen 
gäller i fem år och kan göras på valfri plats, exempelvis i hemmet eller på egen arbetsplats. 
Utbildningen kan även göras i LKAB: s datastudio där personal kan hjälpa till i mån av tid. 
Som ytterligare back-up har personen möjlighet att göra utbildningen på ett dataföretag i 
Kiruna.   
 
Vid problem eller vid andra synpunkter på systemet kan användaren via funktionen 
”Felanmälan” skicka e-mail till support där hjälp finns att tillgå online dagtid. Felanmälan 
hanteras av systemets huvudadministratör. Sedan utbildningen sattes i drift har (fram till 2006-
05-04) 290 olika företag med 2 405 entreprenörsanställda genomfört utbildningen. 
Utbildningen har i det stora hela mest fått positiv respons. Enligt en utvärdering som har 

                                                 
5 Ett dataprogram som kan användas för att kunna se och använda animerade funktioner och spel.  
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genomförts framkom att kursdeltagarna ansåg att utbildningssystemet fungerar bra, och att de är 
positiva till att utbildningen kan genomföras när som helst. Negativ kritik har riktats mot de 
öppna frågorna6. En tänkbar förklaring till detta är enligt kontaktpersonerna att systemet i detta 
fall bryter mot mönstret då flertalet frågor är flervalsfrågor. Dessutom kan det innebära problem 
för personer med läs- och skrivsvårigheter. De nackdelar kontaktpersonerna själva upptäckt är 
att det kan finnas en risk för fusk. Detta ses dock som ett arbetsgivaransvar. I övrigt har inga 
nackdelar, med utbildningssystemet eller utbildningsformen uppmärksammats7.  
 
Beskrivning av LKAB: s säkerhetsutbildning för entreprenörer 
Den interaktiva säkerhetsutbildningen återfinns på LKAB: s hemsida. Användaren loggar in via 
det användarnamn och lösenord som arbetsgivaren/entreprenören beställt från systemets 
huvudadministratör i Malmberget.  Utbildningen kan väljas på svenska, finska och på engelska.  
I inledningen av utbildningen visas en helsida där användaren hälsas välkommen till 
utbildningen. Kursdeltagaren får här information om att utbildningen kan göras på valfri tid 
och att delkurserna väljs till vänster i menyn. Informationen presenteras med text i små 
pratbubblor som kompletteras med en speakerröst (Figur 6).  Speakerrösten finns bara med i 
inledningen av varje delkurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Välkomstsidan för LKAB: s utbildning för miljö och säkerhet för entreprenörer (LKAB: s gemensamma 
Miljö och säkerhetsutbildning för entreprenörer, 2006). 
 
Utbildningen är uppdelad i tio delkurser: ”In- och utpassering”, ”Trafikbestämmelser”, 
”Arbetsmiljö”, ”Underhållsarbete”, ”Larmrutiner”, ”Sprängrutiner”, 
”Kommunikationsregler”, ”Brand/skydd”, ”Besiktningspliktiga objekt” samt 
”Bergkännedom”. Huvudmenyn, som ligger synlig under hela utbildningen, är placerad i form 
av en kolumn på skärmens vänstra sida. I huvudmenyn finns delkurserna uppradade.  Varje 
delkurs innehåller fakta i form av skriftligt utbildningsmaterial och på de flesta sidor finns 
enklare bildillustrationer. Väl inne i delkursen tar sig användaren vidare genom att klicka på 

                                                 
6 Öppna frågor innebär att användaren själv ska skriva in text i en textruta. 
7 Uppgifterna om LKAB:s utbildning härrör från personlig kommunikation med Kent Sundström och Peter 
Söderholm, utbildningsadministratör respektive utbildningsadministratör/projektledare LKAB Kiruna, 5 april 2006. 
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avsnitten i menyn. Användaren kan inte fritt navigera mellan delkurserna utan måste välja 
delkurserna uppifrån och sedan navigera nedåt.  
 
I huvudmenyn visas delkurserna i vit text som ändrar färg till gul när användaren är inne på 
avsnittet. Varje delkurs innehåller ett varierande antal avsnitt. Samtliga avsnitt avslutas med 
mellan en och fyra kontrollfrågor. Kontrollfrågorna består mestadels av flervalsfrågor men också 
av ett litet antal öppna frågor som kräver fritextsvar och frågor som kräver återgivning i 
kronologisk ordning. Systemet ger återkoppling på huruvida svaret är rätt eller fel. Svaret måste 
vara korrekt för att användaren ska kunna gå vidare. När varje delkurs, med samtliga avsnitt 
och kontrollfrågor har gåtts igenom kan användaren genomföra sluttestet. ”Sluttest” ligger 
synligt under hela utbildningen längst ner i huvudmenyn till vänster, men är inaktivt och 
gråmarkerat. Sluttestet består av 36 flervalsfrågor. Ingen information ges om hur många poäng 
som krävs för godkänt resultat. Användaren anger sitt svar genom att klicka på valt alternativ, 
men får ingen återkoppling på om svaret är rätt eller inte. 
 
Under funktionen ”Hjälp” kan användaren välja mellan två alternativ: Antingen ”Jobba med 
lektioner och moment” eller ”Jobba med sluttest”. När något av momenten valts startar en 
instruktion över hur användaren navigerar i utbildningen. En vit hand pekar och visar 
navigeringen samtidigt som rutan innehållande instruktionen visas. 
 
2.2.3 Intervjuer 
För att få en djupare förståelse och bakgrundsmaterial till de båda interaktiva webbaserade 
säkerhetsutbildningarna genomfördes intervjuer med två huvudansvariga för utbildningarna på 
LKAB i Kiruna och en huvudansvarig på Ringhals kärnkraftverk i Varberg. De aktuella 
personerna har varit aktiva vid framtagandet av utbildningarna och har dessutom det 
administrativa ansvaret för utbildningarna på respektive företag. Intervjuguiden (Bilaga A) 
tjänade som underlag till intervjun. Vidare har ostrukturerade intervjuer fortlöpande 
genomförts med sju sakkunniga personer inom områdena personaladministration, utbildning 
och säkerhet vid SSAB Tunnplåt i Luleå och Borlänge. 

2.3 Procedur 
Efter val av utbildningar kontaktades de båda företagen och tillstånd erhölls för att få granska 
och testa utbildningarna i studiesyfte. Utbildningarna genomfördes och granskades först av 
författarna i syfte att skapa ett testunderlag.  Med utgångspunkt från denna granskning valdes att 
slå ihop två olika testmetoder: Active Intervention och Tänka-högt metoden.  Tanken var att 
låta försökspersonerna genomföra utbildningen i sin helhet och ha den aktiva rollen under 
själva genomförandet och vid behov vara initiativtagare till en dialog medan försöksledarna 
skulle förhålla sig mer passivt och observera samt notera försökspersonernas utförande, deras 
kommentarer och faktiska beteenden.  
 
Användartestet genomfördes initialt med en person i syfte att prova och utvärdera metoden. 
Försökspersonerna tilldelades sedan en av de två interaktiva utbildningarna. Tolv 
försökspersoner genomförde utbildningarna i ett enskilt rum på SSAB Tunnplåt i Luleå där 
datorn var kopplad till en projektor så att försöksledarna kunde övervaka och registrera 
försökspersonernas manövrering i systemet. Två försökspersoner hade inte möjlighet att deltaga 
under dagtid varför testerna genomfördes i deras respektive hem.  
 
Inför testet informerades försökspersonen om syftet med undersökningen, att försökspersonen 
förväntades genomföra hela den webbaserade utbildningen i likhet med en faktisk 
utbildningssituation. Försökspersonen garanterades också anonymitet. Under utbildningens 
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genomförande satt båda försöksledarna en bit bakom försökspersonen och kunde via 
projektorduk registrera dennes manövrering i utbildningen, vad denne sade, problem med 
kontrollfrågor eller övningar och beteenden, samtidigt som tidmätningar gjordes på de olika 
delkurserna. Efter avslutat test genomfördes intervjuer med respektive försöksperson där denne 
fick möjlighet att berätta om sina upplevelser och åsikter om utbildningen.  
 
Intervjuer genomfördes med kontaktpersoner på LKAB i Kiruna och på Ringhals 
kärnkraftverk i Varberg, vilket redovisas under 2.2.2.  
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3 Resultat och analys 

3.1 Svenska kärnkraftverkens Skydd och 
säkerhetsutbildning  
3.1.1 Tidmätningar  
Individuella tidmätningar gjordes för varje delkurs samt för hela utbildningen totalt. Med 
utgångspunkt från att endast en av sju försökspersoner klarade av att genomföra utbildningen i 
sin helhet på ett korrekt sätt kan inga tidresultat redovisas.  
 
3.1.2 Välkomstsidan 
Sex av sju försökspersoner läste texten på Välkomstsidan (Figur 7). En av försökspersonerna 
råkade klicka bort Välkomstsidan utan att ha läst den och sökte den sedan under resten av 
utbildningen utan framgång. En av försökspersonerna kommenterade ”Ändra benämningen: ”Till 
huvudmenyn” till ”Starta utbildningen” istället.” En annan sade ”Kommentaren under ‘Till 
huvudmenyn’ är onödig och uppmuntrar till felhandling.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Välkomstsidan med information om utbildningen som presenteras då användaren loggar in på 
utbildningen (Svenska kärnkraftverkens gemensamma Skydd och säkerhetsutbildning, 2006). 
 
Analys 
Välkomstsidans text visas endast i inledningen och går inte att återkomma till. Sidan innehåller 
omfattande textmassa med både allmän och specifik information. Här presenteras utbildningens 
mål och syfte, utbildningens villkor att samliga delar i utbildningen ska genomföras och att 
utbildningen ska avslutas med ett kunskapstest. Upplägget kräver att användaren måste förstå 
och hålla kvar informationen i minnet. Människan har begränsad kapacitet att bibehålla 
information i korttidsminnet (Miller, 1956; Wickens & Holland, 1999).  Shneiderman (1998) 
menar att det är en av de regler som en utvecklare måste ta hänsyn till. Användaren ska inte 
behöva komma ihåg information och instruktioner för hur systemet används utan detta ska vara 
synliggjort eller på annat sätt tillgängligt vid behov. Välkomstsidans upplägg kan leda till att 
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användaren missar väsentliga delar av informationen. Hänsyn måste även tas till att individen 
precis har startat upp utbildningsprogrammet, och därför kan ha svårt att avgöra vad i 
informationen som särskilt måste uppmärksammas. Det är många intryck att ta in på en gång, 
och användaren kan vara lite spänd inför både utbildningen och kunskapstestet. I intervjuerna 
efterlyste två av försökspersonerna en tydligare instruktion på hur utbildningen ska genomföras.  
 
3.1.3 Funktionen Hjälp 
Endast två av sju försökspersoner gick in på funktionen ”Hjälp” trots att fyra av 
försökspersonerna hade navigationsproblem. De båda försökspersonerna som använde 
funktionen hade trots att de läst instruktionen svårigheter att förstå vad de förväntades göra i 
utbildningen. Den ena missade kunskapstestet eftersom personen inte uppfattade blädderpilen i 
början av utbildningen. Den andra försökspersonen hade genomgående stora problem med att 
navigera i utbildningen. Under första delkursen ”Fysiskt skydd” fastnade denna försöksperson 
på en kontrollfråga och försökte backa i materialet för att söka svar på frågan. Försökspersonen 
använde då för andra gången funktionen ”Hjälp” men förstod ändå inte hur denne skulle lösa 
uppgiften. Försöksledarna hjälpte försökspersonen att ta sig vidare i utbildningen genom att ge 
försökspersonen det korrekta svaret på frågan.   
 
Analys 
Förklaringen till att majoriteten av försökspersonerna inte använde funktionen ”Hjälp” kan 
vara en felaktig eller otydlig benämning på funktionen samt att flertalet försökspersoner missade 
informationen att bruksanvisningen finns under funktionen ”Hjälp” på Välkomstsidan (Se 
analys under Välkomstsidan). En försöksperson ansåg i intervjun att funktionen ”Hjälp” har fel 
namn, det borde stå ”Bruksanvisning” istället. De två försökspersoner som använde funktionen 
tog trots detta ändå inte till sig utbildningsinstruktionen. Stress kan vara en förklaring till detta. 
Stress påverkar individens uppmärksamhetsresurser negativt och en vanlig effekt är att 
individen fokuserar på det som har utlöst stressen och missar annan information (Wickens & 
Hollands, 1999).  
 
3.1.4 Dataspelet Neutronmannen 
Två försökspersoner gick in på dataspelet ”Neutronmannen” under utbildningen. En 
försöksperson började med att kommentera: ”Jag förstår egentligen inte vad det här är för någonting? 
Är det en tävling eller någonting? Jag har nog hamnat fel!” Denne startade sedan spelet ”Fysiskt 
skydd” (Figur 8). Försökspersonen försökte använda musen när denne skulle spela dataspelet, 
vilket inte fungerade. Denne testade då tangentbordets pilar och blev då ”tagen” direkt. ”Spelet 
var då ingenting, jag förstår inte vad man ska göra.” Den andra försökspersonen klickade bara på 
ikonen och kommenterade ”Varför ska man ha det här? ”En tredje försöksperson gick in och 
tittade på spelet Neutronmannen efter avslutad utbildning.  
  
Analys 
De tre försökspersoner som provade funktionen ”Neutronmannen” hade svårigheter att 
navigera i spelet och förstod inte syftet med dataspelet. Svårigheterna kan bero på liten vana att 
hantera sådana dataspel. Det är svårt att avgöra i vilken omfattning försökspersonerna skulle ha 
provat dataspelet i en verklig utbildningssituation. I detta fall befinner de sig i en testsituation 
och är under observation och det kan antas att individen i en sådan situation vill vara 
tillmötesgående, visa sina bästa sidor och bidra till ett gott testresultat genom att prova och 
genomföra alla moment. 
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Figur 8: Första sidan på dataspelet där användaren väljer det avsnitt denne vill spela, och ett exempel på spelets 
uppbyggnad (i detta fall avsnittet Fysiskt skydd) (Svenska kärnkraftverkens gemensamma Skydd och 
säkerhetsutbildning, 2006). 
 
3.1.5 Resultatredovisning från de olika delkurserna 
3.1.5.1 Delkursen Fysiskt skydd  
Under avsnittet Inledning läste fyra av sju försökspersoner avsnittet på ett korrekt sätt, medan 
tre av försökspersonerna missade att gå in på avsnittet. En av försökspersonerna uppgav sig vara 
osäker på var denne var.  
 
Under avsnittet Föranmälan missade fyra av sju försökspersoner blädderpilen, vilket innebar 
att dessa inte gick igenom alla sidor i delkursen.   
 
Under avsnittet När jag lämnar verket använde en av försökspersonerna blädderpilen för 
första gången. Tre försökspersoner missar blädderpilen genomgående under hela delkursen 
Fysiskt skydd. 
 
Under avsnittet Tillträdesskydd hade fem av sju försökspersoner problem med övning nr 2. 
En försöksperson kommenterade ”Jag vet inte vad dosimetrivärde är.” Tre av sju försökspersoner 
hade problem med övning nr 1. Tre försökspersoner fortsatte att missa blädderpilen 
genomgående under hela delkursen Fysiskt skydd. 
 
Analys 
Missar avsnittet Inledning 
Majoriteten av försökspersonerna missade att gå in på avsnittet ”Inledning”. Orsaken till detta 
kan vara att försökspersonerna trodde att ”Inledning” var samma sak som målet med delkursen 
som presenterades automatiskt när delkursen startade. Avsnittet ”Inledning” måste användaren 
dock själv öppna och läsa från menyn genom att klicka på rubriken ”Inledning”. Av Figur 9 
kan utläsas att menyvalet ”Inledning” är skrivet med ett större typsnitt än övriga typsnitt i 
menyn, vilket kan vara vilseledande. I de intervjuer som genomfördes framkom synpunkter 
som gav stöd åt ovanstående resonemang. Enligt Shneiderman (1998) är riktlinjen Var 
konsekvent den riktlinje som utvecklare mest bryter mot, och så även i detta fall. Olika typsnitt 
kan används som uppmärksamhetsförstärkning. Större textstorlek används för att fånga 
uppmärksamheten. I detta fall blev effekten istället vilseledande. För att undvika att tvetydig 
information kan standarder användas (Danielsson, 2001). Konsekvensen av att försökspersonen 
missade avsnittet ”Inledning” blev att denne inte fick någon bock i kanten för avsnittet.  
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Figur 9: Målet med delkursen ”Fysiskt skydd” som visas automatiskt för varje delkurs (Svenska kärnkraftverkens 
gemensamma Skydd och säkerhetsutbildning, 2006). 
 
Missar vita blädderpilen 
Flertalet försökspersoner förstod inte att det fanns flera sidor att läsa under respektive avsnitt. 
Försökspersonerna missade den vita blädderpilen som syns längst ner i bildens högra hörn 
(Figur 10). Orsaken till detta kan vara att färgen på pilen inte avviker i tillräckligt hög grad 
vilket gör att den inte uppmärksammas. Utvecklaren kan styra användarens uppmärksamhet 
genom att använda färger (Danielsson, 2001). Konsekvensen av att försökspersonerna missade 
sidor i utbildningsmaterialet blev att de inte fick någon bock i kanten för avsnittet. I intervjun 
uttryckte försökspersonerna att blädderpilen var otydlig, det saknades benämning på pilen 
såsom exempelvis ”Nästa” eller ”Fortsätt”.  Det framkom att två av försökspersonerna ansåg att 
blädderpilen var felplacerad, den borde ha varit i en avvikande färg samt placerad i området 
med utbildningstexten. En av dessa försökspersoner ansåg även att avsnitten borde ha varit 
markerade och ändrat färg när användaren varit in på dem. Utvecklaren kan med fördel 
använda färger för att fånga uppmärksamhet. Shneiderman (1998) poängterar dock vikten av att 
använda färger med eftertänksamhet. Om två färger kombineras på ett felaktigt sätt kan det 
innebära att användaren inte uppmärksammar skillnaden i färger och därmed missar viktig 
information (Shneiderman, 1998). I detta fall presenteras vit pil mot en ljusgrön bakgrund. När 
det gäller bläddring finns standarder att följa (Åkerud, 2006). 
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Figur 10: Blädderfunktionen i form av en vit pil i displayen längst ner till höger (Svenska kärnkraftverkens 
gemensamma Skydd och säkerhetsutbildning, 2006). 
 
Förstår inte feedback via bocksystemet 
Utbildningens feedbacksystem är uppbyggt så att en bock i kanten framträder för varje avsnitt 
när användaren gått igenom samtliga sidor. När samtliga avsnitt i delkursen genomförts korrekt 
framträder även en bock i kanten för delkursen i huvudmenyn. Försökspersonerna hade 
svårigheter att tolka den feedback de fick av systemet när det gäller bockarna i kanten av 
avsnitten (Figur 11). ”Jag såg att det blev bockar för vissa avsnitt, men jag förstod inte varför.” Detta 
kan förklaras av att feedbacken är för otydlig. Snabb, begriplig och naturlig feedback på 
användarens åtgärder är väsentlig för effektiv människa-dator interaktion (Danielsson, 2001).    
 

 
Figur 11: Samliga avsnitt i delkursen ”Fysiskt skydd” är korrekt genomförda och försedda med bockar i kanten 
(Svenska kärnkraftverkens gemensamma Skydd och säkerhetsutbildning, 2006). 
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Övningar 
Majoriteten av försökspersonerna hade problem med övningen under avsnittet 
”Tillträdesskydd” (Figur 12). Enligt uppgiften i övningen ska försökspersonen dra de valda 
orden och placera dem i pratbubblan. Vid fel svar åker de ord som dragits till pratbubblan 
tillbaka till utgångsplatsen. Feedback lämnas i en textruta på antalet felaktiga ord och antalet rätt 
ord men inga uppgifter lämnas på hur många ord som utgör korrekt svar. Samtliga 
försökspersoner uppgav upprepade gånger ordet ”personnummer” kombinerat med ett annat 
ord som svarsalternativ. I en dialogruta fick de då information om att ett av orden var felaktigt. 
Försökspersonerna behöll då ”personnummer” och valde ett nytt ord, och fick återigen fel. De 
korrekta orden som skulle lämnas i denna övning var ”Namn” och ”Ärende”. Några 
försökspersoner reagerade på detta eftersom den information som lämnades i 
utbildningsmaterialet var att när dörren är larmad och försedd med porttelefon går den till 
vitala utrymmen och skyddade områden. Försökspersonerna antog att eftersom utbildningen 
handlar om säkerhet i arbete på ett kärnkraftverk så borde passering till vitala utrymmen och 
skyddade områden kräva att personnummer anges, vilket också uttrycktes i intervjuerna. En 
annan förklaring till att försökspersonerna höll fast vid ordet ”Personnummer” trots att detta 
var felaktigt, kan vara den stresspåverkan som kan antas uppkomma i en testsituation. 
Stressbelastning vid problemlösning påverkar arbetsminnet och uppmärksamheten negativt 
(Wickens & Hollands, 1999). I detta fall blev effekten att individen sökte data som styrkte 
dennes antagande och bortsåg från det som talade emot att antagandet var riktigt.  
 

 
Figur 12: Ett av de två momenten i övning 2 (Svenska kärnkraftverkens gemensamma Skydd och 
säkerhetsutbildning, 2006). 
 
3.1.5.2 Delkursen Strålskydd 
Avsnittet Inledning missades av fyra försökspersoner.  
 
Under Avsnittet Strålning uttryckte en försöksperson önskemål om att kunna skriva ut 
utbildningsmaterialet. ”Jag tycker om att anteckna nyckelord. Är det möjligt att skriva ut 
utbildningen.”  En försöksperson sade ”Höll på att missa pilen.” Det är svårt att se den och man 
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glömmer lätt bort den.” Tre försökspersoner fortsatte att missa blädderpilen och därmed 
utbildningsmaterial. 
 
Under avsnittet Strålning i omgivningen ställde sig två av sju försökspersoner frågande till 
övningen som ingår. ”Har inte fått information om detaljerna i övningen innan.” En annan 
försöksperson sade ”Idiotisk övning att flytta till rätt område.”  Försökspersonerna var osäkra på 
vad bilderna i övningen representerar och hur de ska tolkas. ”Det skulle vara intressant att veta 
vad bilderna egentligen visar.” En tredje försöksperson som missat blädderpilen fram till detta 
avsnitt upptäckte den här. Fortfarande missade två av försökspersonerna blädderpilen under 
avsnittet, vilket de fortsatte göra under hela delkursen.   
 
Under avsnittet Gränsvärden missade en försöksperson, som tidigare använt 
blädderfunktionen, återigen blädderpilen och gick därmed miste om utbildningsmaterial.   
 
Under avsnittet Kontrollerat område ställde sig två försökspersoner frågande till om 
skogränsen som illustreras i animationen (Figur 14) fungerar i praktiken. ”Konstig formulering – 
underkläder och sockorna. Ska jag ta av mig sockorna?” undrade en av de försökspersonerna. En 
annan försöksperson kommenterade ”Det hade varit kul att se om det fungerar så i verkligheten.”  
 
Under avsnittet Personlig säkerhet uttalade en av försökspersonerna "Först nu förklaras ordet 
kontamination.” En av försökspersonerna började bli trött, gäspade.  
 
Under avsnittet Arbete på kontrollerat område missade två av försökspersonerna att se 
färdigt på animationen om strålavsökning som visades med en viss fördröjning efter texten. En 
av försökspersonerna undrade: ”Avsökning sker två gånger. Hur många gånger ska man sökas av?”  
 
Under avsnittet Kontrollfrågor kommenterade en försöksperson ”Bra frågor - men man har ju 
aldrig sett svaren på dem.”   
 
Analys 
Missar avsnittet Inledning 
Majoriteten av försökspersonerna fortsatte att missa avsnittet Inledning (Se analys under 
delkursen ”Fysiskt skydd”).  
 
Missar den vita blädderpilen 
Två av försökspersonerna upptäckte inte blädderpilen under denna delkurs heller. (Se analys 
under delkursen ”Fysisk skydd”).  
 
Otydliga illustrationer, avsaknad av undervisning inför övning 
Två av försökspersonerna kände sig osäkra på övningen under avsnittet ”Strålning i 
omgivningen” (Figur 13). Uppgiften i övningen går ut på att dra rätt stråldos till rätt bild.  
Försökspersonerna ansåg att de inte hade fått utbildningsmaterial inför övningen. De hade 
dessutom svårigheter att tolka vad bilderna representerade. I intervjun framkom att en av 
försökspersonerna tyckte att utbildningen innehöll mindre bra övningar och som exempel på 
detta gavs ett förslag att förstärka bilden med en text som talar om vad bilden betyder.   
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Figur 13: Övningen om strålning i omgivningen vars illustrationer angetts som något svårtolkade (Svenska 
kärnkraftverkens gemensamma Skydd och säkerhetsutbildning, 2006). 
 
Trovärdighet i illustrationen 
Två av försökspersonerna ställde sig frågande till delar av utbildningsmaterialet under avsnittet 
”Kontrollerat område”. Av texten som behandlar hur en anställd ska passera en skogräns 
framgår att individen ska ta av sig alla kläder - utom underkläder och sockor. Animationen 
visar en sekvens hur en figur tar av sig alla kläderna inklusive sockorna - och lägger in dem i 
skåpet (Figur 14).  ”Konstig formulering – underkläder och sockorna. Ska jag ta av mig sockorna?” 
undrade en av försökspersonerna. En annan försöksperson uttryckte att ”Det hade varit kul att se 
om det fungerar så i verkligheten.” Trovärdighet i information är viktig, speciellt när det gäller 
riskinformation. Det får inte finnas motsägelser eller tvetydigheter i ett budskap. Här finns det 
en motsägelse mellan ord och bild, vilket leder till osäkerhet hos mottagaren. Huruvida 
mottagaren upplever trovärdighet i den information som levereras spelar roll för hur budskapet 
tolkas och brister i denna information leder lätt till trovärdighetsproblem som försvårar framtida 
riskkommunikation menar Hedman (1999).  
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Figur 14: En bildsekvens ur en animation som illustrerar förfarandet vid en skogräns (Svenska kärnkraftverkens 
gemensamma Skydd och säkerhetsutbildning, 2006). 
 
Missar rörlig animation 
Två av försökspersonerna missade att se färdigt animationen om strålavsökning som kommer 
efter texten. Om animationen kommer för sent är risken stor att användaren går vidare i 
utbildningen och missar den. Rörelser kan användas för att göra informationen framträdande 
eftersom blickarna söker sig mot det som rör sig i en i övrigt stillastående omgivning.  
Användande av rörliga bilder bör dock vara genomtänkt eftersom de också kan upplevas som 
störande (Danielsson, 2001).  Animationer som används bör komma i direkt anslutning till 
texten. En försöksperson uppgav i intervjun att denne blev nyfiken när bilderna rörde på sig 
och väntade då med att läsa. ”Det var bra för min inlärning att först få en animation och sedan 
förstärka det med text. Det bidrog till helheten.” Två försökspersoner ansåg däremot att 
animationerna var lite störande eftersom figurerna började röra på sig när de läste, men att 
animationerna samtidigt lättade upp materialet. Ett flertal försökspersoner tyckte att färgvalet på 
illustrationerna var bra, de var behagliga och vilsamma.  
 
3.1.5.3 Delkursen Brandskydd 
Under avsnittet Inledning missade två försökspersoner att läsa avsnittet. En försöksperson fick 
hjälp av försöksledarna med den vita blädderpilen.  
 
Under avsnittet Förebyggande brandskydd tittade en av försökspersonerna inte färdigt på 
animationen under avsnittet. En av de två försökspersoner som tidigare missat blädderpilen 
upptäckte den under detta avsnitt, medan den andra fortsatte att missa pilen under resten av 
delkursen.  
 
Under avsnittet Rädda, Larma, Släck uppgav en av försökspersonerna att denne blev trött i 
ögonen och tog fram terminalglasögon.  
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Analys 
Missar avsnittet Inledning 
Se analys under delkursen ”Fysiskt skydd”.  
 
Den vita blädderpilen 
Se analys under delkursen ”Fysiskt skydd”.  
 
Missar rörlig animation 
Se analys under delkursen ”Strålskydd”. 
  
Trötthet 
I intervjuerna framkom att alla utom en försöksperson upplevde problem med att bibehålla 
koncentration och uppmärksamhet under hela utbildningen. Tre av försökspersonerna ansåg att 
pauser är nödvändiga för att behålla uppmärksamhet och koncentration under hela 
utbildningen. En annan försöksperson ansåg att det är viktigt att de som ska göra utbildningen 
får information om att de bör vara utvilade inför utbildningen. Enligt Svensson & Åberg (2001) 
visar undersökningar att det tar cirka 20 % längre tid att läsa text på en datorskärm jämfört med 
på papper, vilket bland annat beror på att datorns bildskärm inte är anpassad efter människans 
synförmåga. I detta utbildningsmaterial finns en mängd stimuli som försökspersonerna ska ta in 
i form av rörliga animationer, illustrationer och en textmassa placerad i en illustration.  
 
3.1.5.4 Delkursen Haveriberedskap                                                                              
Samtliga försökspersoner läste den inledande texten om mål med avsnittet men tre av dem 
skummade bara igenom texten.  
 
Två av försökspersonerna fortsatte att missa att läsa Inledning. En av försökspersonerna 
fortsatte att missa blädderpilen. 
 
Analys 
Missar avsnittet Inledning 
Två av försökspersonerna fortsatte att missa läsa ”Inledning” (Se analys under delkursen 
”Fysiskt skydd”).  
 
Den vita blädderpilen 
En av försökspersonerna fortsatte att missa blädderpilen (Se analys under delkursen ”Fysiskt 
skydd”).  
 
3.1.5.5 Delkursen Arbetsmiljö 
Avsnittet Inledning missades av två av försökspersonerna. En försöksperson fortsatte att missa 
blädderpilen under resten av delkursen.  
 
Under avsnittet Hälsofarliga ämnen uttryckte en av försökspersonerna 
koncentrationssvårigheter. ”Uttröttande att göra det här. Man tappar fort koncentrationsförmågan.” 
 
Under avsnittet Elsäkerhet tyckte en av försökspersonerna att ”Svenskan i materialet är konstig, 
upprepande.”  Sist i delkursen kommenterade en försöksperson ”Nu när man börjar förstå det här 
är det ganska bra.” 
 
Analys 
Missar Inledning 
Se analys under delkursen ”Fysiskt skydd”. 
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Den vita blädderpilen 
Se analys under delkursen ”Fysiskt skydd”. 
 
Tecken på trötthet  
En försöksperson uttryckte att denne hade koncentrationssvårigheter (se analys under delkursen 
”Brandskydd”). I intervjuerna framkom att delkurserna ”Arbetsmiljö” och ”Miljö” upplevdes 
som svåra. Beträffande avsnittet ”Arbetsmiljö” ansåg en försöksperson att det var för mycket 
text på samma sida. Under framförallt avsnitten ”Arbetsmiljö” och ”Miljö” utgår materialet till 
stor del från vad olika lagar och föreskrifter säger. Lagtext kan vara svårare att ta till sig 
beroende på att dessa ofta innehåller långa meningar, bisatser och svåra ord. En av 
försökspersonerna hade synpunkter på språket. Denne tyckte att ”Svenskan i materialet var 
konstig, upprepande.” Språket bör vara faktamässigt, överskådligt och kortfattat när det publiceras 
på webben, och detta bör tillämpas även när det gäller fackspråk (Åkerud, 2006).  
 
3.1.5.6 Delkursen Miljö 
Under avsnittet Inledning missade tre av försökspersonerna att gå in på avsnittet. En 
försöksperson fortsatte att missa blädderpilen under resten av delkursen.  
 
Under avsnittet Kemikalier upptäckte en försöksperson ett felstavat ord ”Kvalitet”.  
 
Analys 
Missar avsnittet Inledning 
Försökspersonerna fortsatte att missa att läsa Inledning (se analys under delkursen ”Fysisk 
skydd”). En försöksperson som tidigare hade läst inledning missade att gå in på det, vilket 
eventuellt kan vara ett tecken på trötthet. 
 
Den vita blädderpilen 
Se analys under delkursen ”Fysisk skydd”.  
 
Missar att läsa sidor 
Att försökspersonerna missade sidor kan bero på trötthet. 
 
Språket 
I intervjun framkom att fem av försökspersonerna inte upplevde några större svårigheter med 
språket. Det är lättläst, utan upprepningar och har korta stycken. Sammanfattningsvis 
identifierades dock ett fåtal stavfel, ett antal svåra ord och begrepp som inte förklaras samt vissa 
avsnitt med mycket text på samma sida (se analys under delkursen ”Arbetsmiljö”). 
 
3.1.5.7 Delkursen Säkerhet 
En försöksperson läste inte målet med delkursen.  
 
Avsnittet Inledning missades av en av försökspersonerna.  
 
Under avsnittet STARK hade en försöksperson problem med övningen och fick ingen bock i 
kanten för avsnittet. Ytterligare två av försökspersonerna hade problem med övningen, läste, 
funderade och klarade den till slut. En försöksperson fortsatte att missa blädderpilen 
genomgående under hela delkursen. 
 
Under avsnittet Barriärskydd gäspade en försöksperson, gick tillbaka och läste igen.  
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Analys 
Läser inte målet med delkursen 
En av försökspersonerna gick direkt in på utbildningen och läste inte målet med delkursen. 
Trötthet kan vara en förklaring till att försökspersonen ”genar” i materialet för att bli färdig så 
fort som möjligt. 
 
Missar avsnittet Inledning 
Se analys under delkursen ”Fysiskt skydd”. En försöksperson som under föregående delkurser 
hade missat inledning upptäckte den här.  
 
Den vita blädderpilen 
 Se analys under delkursen ”Fysiskt skydd”.  
 
Problem med övning 
Övningen går ut på att lära sig tankemetoden STARK som innebär att arbetstagaren ska tänka 
efter och reflektera innan denne agerar och därmed öka säkerhetstänkandet i arbetet. I 
övningen ska användaren dra textrutor med påståenden och placera dem i rätt ordning på sidan 
av bilden. Det finns fem textrutor med rubrikerna: Stanna upp, Tänk efter, Agera, Reflektera 
och Kommunicera. De problem försökspersonerna hade med övningen kanske kan förklaras av 
att de inte uppfattar övningens logik till en början. Tanken är att de själva ska koppla 
informationen de fått i utbildningen om metoden. När försökspersonerna väl kom på logiken 
tyckte de att övningen var ganska bra. Enligt intervjun lyftes metoden STARK fram som 
särskilt bra. Både innehållet och namnet på metoden ansågs bra och lätt att komma ihåg. 
Försökspersonerna menade att det är lättare att komma ihåg saker, som STARK, om första 
bokstaven i alla meningar klumpas ihop till ett ord. Detta är ett exempel på en metod, 
chunking, som kan tillämpas för att komma förbi korttidsminnets begränsningar genom att 
förenkla materialet (Miller, 1956).  
 
3.1.5.8 Kontrollfrågorna 
Försökspersonerna hade inga större problem med kontrollfrågorna. Majoriteten av dem 
lämnade dock ett flertal felaktiga svar. Speciellt under de avsnitt som ansågs svårare som 
exempelvis kontrollfrågorna till delkursen ”Strålskydd”. 
 
Analys 
I intervjun framkom att samtliga försökspersoner tyckte att kontrollfrågorna var bra eftersom de 
återkopplade till texten, vilket bedömdes förstärka inlärningen. Frågorna hade ett bra upplägg, 
var relevanta och de liknade körkortsprovet tyckte en. Användaren fick ingen feedback i form 
av knappljud när denne klickade på ett svarsalternativ vilket upplevdes negativt. Enligt en 
försöksperson ledde det till att denne tappade koncentrationen när det blev så tyst. Enligt 
Shneiderman (1998) kan milda toner för vanlig feedback med fördel användas. 
 
3.1.6 Kärnkraftspecifik information 
Samtliga försökspersoner gick in på menykapitlet ”Kärnkraftspecifik information” efter att ha 
avslutat delkurserna. Två försökspersoner läste bara avsnittet om Barsebäcks anläggning. En av 
dessa försökte sedan gå bakåt i programmet, vilket inte gick. Försökspersonen stängde då sidan 
och avlutade kursen utan att gå tillbaka till huvudmenyn. Den andra försökspersonen återgick 
till huvudmenyn och avslutade därifrån. En försöksperson skumläste texten om Barsebäcks och 
Forsmarks anläggningar men öppnade inte OKG: s (Oskarshamns kraftgrupp) sida.  "Vilken lång 
uppladdningstid.” Denne öppnade även avsnittet om Ringhals och konstaterade att denna hade 
samma utformning som Barsebäck. En annan försöksperson öppnade samtliga sidor utom 
OKG: s men läste inte materialet i någon av dem. När denne återkom till huvudmenyn visades 
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på displayen en bild som gratulerade försökspersonen till att denne nu genomfört utbildningen, 
varvid försökspersonen avlutade utbildningen. Tre försökspersoner öppnade samtliga 
kärnkraftverksavsnitt, skumläste dessa och avslutade sedan. En sade ”Nu känns det som jag är 
klar.” En annan sade ”Det känns som att jag saknar en verifiering på att jag är färdig.” 
 
Analys 
Tanken med kapitlet ”Kärnkraftspecifik information” är att användaren ska gå in och läsa och 
fördjupa sina kunskaper om den kärnkraftanläggning som denne ska utföra ett uppdrag hos. 
Eftersom detta handlade om en försökssituation hade försökspersonerna ingen naturlig 
anknytning till någon av kärnkraftanläggningarna. Detta kan nog förklara att flertalet 
försökspersoner öppnade flera avsnitt och skumläste igenom dessa. I en verklig 
utbildningssituation är det rimligt att anta att användarna läser information om den 
kärnkraftanläggning de ska utföra ett arbete på. Det anmärkningsvärda här var att 
försökspersonerna antog att de var färdiga med utbildningen eftersom de gått igenom samliga 
avsnitt och därför avslutade de utbildningen. Den försöksperson som gick tillbaka till 
huvudmenyn fick en bild på displayen som gratulerade till genomförd utbildning och avslutade 
då utbildningen. Systemet ger feedback i form av en figur som springer över en mållinje, vilket 
lätt kan misstolkas som att användaren fullgjort utbildningen. Om denne följt instruktionerna 
och återgått till huvudmenyn hade denne upptäckt kunskapstestet som då visades i 
huvudmenyn.  Endast en försöksperson fortsatte till huvudmenyn efter visad ”målbild” och 
genomförde kunskapstestet. I detta fall var feedbacken från systemet vilseledande. Ett bra 
gränssnitt ger snabb, begriplig och naturlig feedback på användarens åtgärder (Danielsson, 
2001).  
 
3.1.7 Kunskapstestet 
En förutsättning för att kunskapstestet ska bli synligt på menyn är att användaren genomgått 
samtliga avsnitt, genomfört alla övningar, läst alla sidor under de olika avsnitten och därmed fått 
en bock i menyn som markering för detta (Figur 15). För att få godkänt resultat på 
kunskapstestet krävs 80 % rätt av totalt 38 frågor. Sex av sju försökspersoner misslyckades med 
att få fram kunskapstestet i huvudmenyn.  
 
Analys 
Sex av sju försökspersoner lyckades av olika skäl inte få fram kunskapstestet på slutet. Orsaken 
till detta var att majoriteten inte genomförde avsnitten korrekt (avsnitt saknade bock i kanten) 
och därmed framträdde inte kunskapstestet. Två av försökspersonerna genomförde 
utbildningen korrekt men missade av andra orsaker kunskapstestet efter att de hade varit inne 
på ”Kärnkraftspecifik information” (se analys ”Kärnkraftspecifik information)”. Endast en av 
försökspersonerna klarade av att genomföra utbildningen korrekt och därmed kunskapstestet.  
Detta hade kunnat avhjälpas genom att lägga kunskapstestet synligt men inaktivt på 
huvudmenyn under hela utbildningen. På det sättet hade försökspersonerna förstått att 
utbildningen skulle avslutas med ett kunskapstest. Vidare kan förslagsvis en dialogruta med 
texten: ”Du har inte slutfört alla avsnitt (bock vid kanten saknas)” visas då användaren försöker 
klicka på kunskapstestet innan genomförd utbildning. I intervjun uppgav också två 
försökspersoner att det var negativt att kunskapstestet kunde missas, och att testet borde ha varit 
synligt under hela utbildningen men inaktivt till dess att alla avsnitt genomförts.  
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Figur 15. Huvudmenyn där samtliga delkurser försetts med bockar i kanten och där kunskapstestet framträtt i 
menyn (Svenska kärnkraftverkens gemensamma Skydd och säkerhetsutbildning, 2006). 
 
3.1.8 Sammanfattning av intervjuer med försökspersonerna som 
genomförde Kärnkraftverkens utbildning 
Samtliga försökspersoner upplevde utbildningen som bra, välgjord och lättförståelig, och tyckte 
att de hade lärt sig mer än vid en handledarledd utbildning. Via Kunskapstestet ansåg 
försökspersonerna att de får ett mått på sin kunskap.  
 
Majoriteten av försökspersonerna ansåg att utbildningen var lite för lång, vilket gjorde dem 
trötta. En av försökspersonerna ansåg dock att längden var motiverad eftersom innehållet var 
relevant för utbildningen syfte. Förslag lämnades på att användaren borde få en 
utbildningsinstruktion om att utbildningen kan göras i etapper, eftersom detta är möjligt. Några 
försökspersoner tyckte att det borde finnas ett komplement till utbildningen i form av till 
exempel en broschyr och/eller en möjlighet att skriva ut materialet i utbildningen i form av en 
OH presentation.  
 
Försökspersonerna fick lyfta fram saker de ansåg var särskilt bra. Samtliga försökspersoner tyckte 
att indelningen och presentationen av avsnitten är bra. Den är överskådlig och det finns en röd 
tråd genom utbildningen. Användaren kan välja vilket avsnitt denne vill läsa och i vilken 
ordning. Samtliga försökspersoner tyckte i stort sett att alla avsnitt hade samma karaktär, vilket 
ansågs bra eftersom användaren hela tiden känner igen sig. Texterna ansågs välstrukturerade 
och lagom långa. I en av delkurserna fick försökspersonen lära sig arbetsmetoden STARK. 
Både innehållet och namnet på metoden ansågs bra och lätt att komma ihåg. Försökspersonerna 
menade att det är lättare att komma ihåg saker, såsom metoden STARK, när första bokstaven i 
alla meningar klumpas ihop till ett ord. Även den textförsedda rutan med kompletterande 
information som ibland finns med i övningarna ansågs bra eftersom den upplevdes förstärka 
inlärningen. Skärmbildens storlek upplevdes av försökspersonerna som mycket behaglig och 
överskådlig eftersom de inte behövde flytta runt blicken.  De delkurser som lyftes fram som 
svåra var framförallt Strålning, Arbetsmiljö och Miljö. Det framkom lite varierande åsikter om 
illustrationerna till textmaterialet. Flertalet försökspersoner ansåg att illustrationerna var mycket 
bra, enkla och diskreta med bra färgval och inte så framträdande att de blev avbrutna.  ”Allt var 
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trevligt upplagt och jag kommer ihåg gubbarna.” ”Det var bra för min inlärning att först få en illustration 
och sedan förstärka det med text. Det bidrog till helheten.” De rörliga sekvenserna upplevdes av vissa 
som dåligt synkroniserade med texten, medan andra tyckte att animationerna gjorde att de 
kunde bibehålla uppmärksamheten. Någon hade synpunkter på valet av figurer och lade fram 
förslag på att lägga in mer verklighetstrogna bilder och sekvenser. En försöksperson lämnade 
som förslag att en interaktiv utbildning kan göras lite roligare genom att individanpassa den 
bättre, lägga in skämt i texten, lägga in dramatiska fall som talar till känslor, rörliga bilder eller 
filmsekvenser. Ett exempel på ett sådant fall är illustrationen under avsnittet Arbetsmiljö där en 
person ramlar ner genom en lucka. 
 
De fördelar försökspersonerna angav med utbildningsformen var: 

• Utbildningsformen erbjuder möjlighet att gå tillbaka och repetera informationen. 
Användaren kan gå tillbaka om denne har några funderingar vilket inte går vid en 
handledarledd utbildning. 

• Användaren kan göra en del åt gången och sedan logga ut och fortsätta en annan dag. 
• Alla får samma information och kunskap. 
• Det går inte att ”fuska” som det enligt ett antal försökspersoner kan göras vid en 

handledarledd utbildning. Där görs oftast uppgifter i grupp, vilket innebär att den 
individuella prestationen inte kan mätas lika tydligt. I denna webbutbildning måste 
användaren vara aktiv för att klara kunskapstestet, vilket ger en större säkerhet tyckte 
försökspersonerna. 

• Utbildningen kan göras i egen takt. 
• Genom kunskapstestet får användaren ett kvitto på att denne verkligen har läst och kan 

materialet. 
• Försökspersonerna trodde att kursdeltagaren lär sig mer eftersom denne måste vara aktiv 

hela utbildningen till skillnad från om en handledare muntligen informerar. 
• Utbildningsformen tilltalar förmodligen nyanställda som är vana vid datorer. 
• Den är rolig och bättre än en handledarledd utbildning eftersom den kräver ett större 

engagemang av personen.  
 
Försökspersonerna ombads även ange vad de hade upplevt som mindre bra med utbildningen. 
De synpunkter som lämnades var bland annat att utbildningen var för riktad mot 
underhållsarbete. Som förslag lades fram att användaren skulle kunna hoppa över vissa delar i 
utbildningen beroende på vad denne ska arbeta med. Det skulle förmodligen höja 
motivationen, trodde en av försökspersonerna. Försökspersonerna ansåg att blädderpilarna var 
för otydliga och felplacerade. Det förekom också övningar som försökspersonerna upplevde 
som mindre bra. Även det faktum att användaren kunde missa kunskapstestet ansågs negativt. 
Försökspersonerna ansåg att instruktionerna var bristfälliga och att funktionen ”Hjälp” har fel 
benämning och borde ha benämnts ”Bruksanvisning” istället.  
 
De nackdelar försökspersonerna angav med utbildningsformen var: 

• Användaren kan inte ställa frågor. Det borde finnas en möjlighet att skicka mail om 
eventuella frågor som uppkommer. 

• Pedagogiken var trist utformad. Det hade varit bättre med riktiga personer eller grafik 
som i moderna dataspel. 

• Användaren missar den personliga kontakten, men det kan lösas genom att ha en 
handledare. 

• Tar alla sig tid att göra testet? En försöksperson ställde sig frågande till om det finns en 
risk att kursdeltagaren ber någon annan göra testet åt denne. 
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• Det är svårt att ta in allt på en gång. Vissa moment, såsom gasskyddsutbildningens 
praktiska delar, kan inte läras enbart via interaktiv utbildning utan kräver praktisk 
tillämpning. 

• Det innebär problem för människor med dyslexi, men en röst som talar kan bli tjatig. 
 
På frågan om de tyckte att en talad röst vore ett bra komplement fanns delade meningar. En 
försöksperson ansåg att om en speakerröst skall finnas bör kursdeltagaren kunna välja mellan en 
manlig eller en kvinnlig speakerröströst. Andra ansåg att en talad röst skulle vara ett 
störningsmoment och stressa användaren att följa den talade röstens tempo.  
 
Flertalet försökspersoner hade svårigheter att bibehålla uppmärksamhet under utbildningen. 
Majoriteten av försökspersonerna började ganska tidigt i utbildningen att skruva på sig och 
skummade bara igenom avsnitten eller tvingades läsa två gånger för att förstå vad som stod. 
Detta skedde vanligtvis redan efter de första avsnitten. Anmärkningsvärt är att endast en av 
försökspersonerna kom till kunskapstestet och genomförde detta. Övriga sex försökspersoner 
var inte ens medvetna om att de hade missat att genomföra kunskapstestet.  

3.2 LKAB: s Miljö och säkerhetsutbildning för 
entreprenörer 
3.2.1 Tidmätningar 
Individuella tidmätningar gjordes för varje delkurs samt för hela utbildningen totalt. Samtliga 
försökspersoner hade problem under vissa avsnitt och fastnade framförallt på de fritextbaserade 
frågorna. För att undvika att utsätta försökspersonerna för onödig stress fick de hjälp för att 
komma vidare i utbildningen. Denna hjälp skedde utan att hänsyn togs till några särskilda 
premisser såsom ett visst antal försök eller viss förbrukad tid. Med anledning av detta kom 
tiderna att variera på ett sådant sätt att inga tidresultat kan presenteras.   
 
3.2.2 Funktionen Hjälp 
Ingen av försökspersonerna använde funktionen Hjälp under utbildningen. 
 
3.2.3 Resultatredovisning för de olika delkurserna  
3.2.3.1 Delkursen In - och utpassering 
Under avsnittet Inledning lyssnade en försöksperson inte på speakerrösten utan läste bara 
texten. Resterande sex försökspersoner läste både texten och lyssnade till talet. En av 
försökspersonerna ville att ljudet skulle höjas, och fick hjälp med detta. Tre av 
försökspersonerna uppgav att de var osäkra på hur de skulle fortsätta, och väntade på att 
speakerrösten skulle fortsätta prata. ”Ska jag gå vidare nu eller?” En annan försöksperson tyckte 
att instruktion saknades. En av testdeltagarna sade ”Jaha jag kan inte ta paus i mer än femton 
minuter.” 
 
Under avsnittet Personliga tillstånd hade tre av försökspersonerna problem med navigering. 
En försöksperson sade ”Nu fattar jag inte.” Försökspersonen försökte gå vidare till nästa avsnitt 
men lyckades inte. En försöksperson ansåg att istället för det bläddersystem som används borde 
det ha funnits en blädderpil förstärkt med texten "Nästa". En försöksperson insåg efter att ha 
testat olika menyval att ett givet menyval kunde väljas. Tre av försökspersonerna hade åsikter 
om kontrollfrågorna. En försöksperson missade kontrollfrågorna två gånger innan det blev rätt. 
En försöksperson undrade: ”Ska man läsa alla sidor först och sedan göra kontrollfrågorna?” ”Det borde 
finnas en instruktion om att kontrollfrågor ska göras efter varje avsnitt. Kontrollfrågorna borde vara 
dolda.” Två av försökspersonerna reagerade på otydliga förklaringar: ”Vid missbruk av kort! – 
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men det framgår inte hur man kan missbruka!” En annan sade ”KUJ och MUJ – de borde ha stått 
förklarade.” Samma försöksperson reagerade på att speakerrösten försvann och väntade ett tag på 
att den skulle fortsätta. ”Talet försvann, jag satt och väntade på att det skulle fortsätta! De borde ha 
lagt in att talet inte fortsätter.” 
 
Under avsnittet Tillstånd underhållsstopp tyckte en av försökspersonerna att texten var 
krånglig, och måste läsa om (mellanstycket). En av försökspersonerna hade svårt att orientera 
sig, förstod inte riktigt var denne var, och såg inte att länken på huvudmenyn var vitmarkerad, 
det vill säga att den var aktiv. Denne fick hjälp att komma vidare i utbildningen. En av 
försökspersonerna tyckte att språket var dåligt: ”Dålig svenska.” En av försökspersonerna 
tvekade. "Hur kommer man in på området? Passerar man inte vakten först? Har man redan fått 
tillstånd? Det här var otydligt!" En av försökspersonerna tyckte det var många fackuttryck och 
menade att stycket om lastningsområde kräver förkunskaper.  
 
Under avsnittet Tillstånd för fordon läste en av försökspersonerna avsnittet två gånger av 
misstag. 
 
Analys 
Speakerrösten 
Majoriteten av försökspersonerna lyssnade uppmärksamt på speakerrösten och läste texten i 
utbildningens start, enligt instruktionen i början av utbildningen. Många av försökspersonerna 
förstod dock inte att speakerrösten bara läser det inledande stycket till varje avsnitt, och satt 
därför och väntade på att den skulle fortsätta. I intervjun sade en försöksperson ”Den talade 
rösten lugnade ner mig lite, men det vart förvirrande att den inte fanns i hela utbildningen.” En annan 
försöksperson tyckte inte att text och tal ska användas samtidigt. ”Man vill kunna skumläsa först 
och sedan kunna gå tillbaka och läsa igen. Rösten blir då störande. Om man ska ha talad röst ska man 
undvika text och endast ha bild till. Om man har tal tillsammans med text ska talet kunna väljas bort.”  
Försökspersonerna reagerade på att speakerrösten inte används konsekvent. Ska speakerröst 
användas måste den finnas med i hela utbildningen på ett konsekvent sätt med funktionen att 
den kan väljas bort av användaren själv.  
 
Otydliga instruktioner 
Några försökspersoner var osäkra på när och hur de skulle navigera i utbildningen, vilket kan 
förklaras av bristande instruktioner. Försökspersonerna var i inledningen av utbildningen och 
det kan antas att det krävs en viss inlärningstid för att lära sig förstå hur systemet är upplagt, 
men även under det andra avsnittet hade försökspersonerna fortfarande samma problem. En 
försöksperson förstod inte att denne måste läsa alla sidor först och sedan göra kontrollfrågorna. 
Denne ansåg att "Det saknas instruktioner.” Även i intervjuerna framkom kritik riktad mot 
bristande instruktioner om hur utbildningen ska genomföras ”Otydliga förklaringar från början när 
det gäller navigation.” 
 
Låst menysystem 
En försöksperson insåg, efter att ha provat ett tag, att utbildningen måste göras i bestämd 
ordning och att bara ett givet alternativ kunde väljas.  
 
Tidsbegränsad paus 
En försöksperson upptäckte att denne bara kan ta paus i femton minuter och uttalade det högt. 
Det kan vara en nackdel att sätta en begränsning i tid eftersom det kan leda till att användaren 
upplever tidspress och känner sig stressad. Stress orsakad av tidspress kan ge negativa effekter på 
prestationen (Wickens & Hollands, 1999).   
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Navigationsproblem 
Ett flertal försökspersoner hade problem med att navigera i utbildningen. En försöksperson 
hade synpunkter på bläddersystemet och tyckte att det borde stå ”Nästa” på knappen istället för 
de siffror som nu markerar respektive sidor. Försökspersonerna verkade inte förtrogna med 
denna typ av blädderfunktion. Ytterligare ett problem var att en försöksperson inte såg den vita 
markeringen i menyraden som visade var i utbildningen användaren befann sig. I intervjun 
framkom att två försökspersoner hade kommentarer till feedbacken som lämnas på vilka avsnitt 
som är aktiva i menysystemet. Dessa menade att färgvalet på texten var otydligt (vitt och gult) 
eftersom det är svårt att se vilket avsnitt som är aktivt, speciellt om användaren är ovan vid 
datorer (Figur 16). I intervjun framkom ändå att majoriteten av försökspersonerna tyckte att 
själva placeringen och presentationen av menyn var bra. En försöksperson sade i intervjun: ” 
Man är van att ha en rullista på sidan så det kändes naturligt. Det är bra att ha rulltext i sidan så vet 
man hur mycket man har kvar. När man startar utbildningen tar det en stund att förstå logiken i 
utbildningen. Det ställer krav på datorvanan.” De flesta av försökspersonerna uppgav sig vara vana 
eller mycket vana datoranvändare. De var förtrogna med att menyerna brukar se ut som menyn 
i utbildningen, vilket är en fördel att utnyttja vid gränssnittsdesign för att minimera 
felhandlingar eller osäkerhet. I detta fall var kontrasten i färgerna vit och gul mot blå bakgrund 
inte tillräckligt framträdande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16: Delkursen In- och utpassering och avsnittet Tillstånd vid underhållsstopp (LKAB: s gemensamma Miljö 
och säkerhetsutbildning för entreprenörer, 2006). 
 
Kontrollfrågorna 
Flera av försökspersonerna hade åsikter om kontrollfrågorna och en av dessa ansåg att de borde 
ha varit dolda. Försökspersonerna som genomförde LKAB: s utbildning uppfattades som mer 
stressade jämfört med dem som genomförde kärnkraftverkets utbildning. En eventuell 
förklaring till detta kan vara att kontrollfrågor till varje avsnitt ligger synliga och tillgängliga. På 
Kärnkraftverkets utbildning ligger kontrollfrågorna som ett eget avsnitt i slutet av delkursen, 
vilket gör att användaren inte har dem i blickfånget hela tiden. I intervjun uppgav en 
försöksperson att denne känt sig stressad: ”Orsaken till detta är kanske att jag strävade mot 
kontrollfrågorna eftersom dessa syns, men det kan också bero på att man ser alla sidor. Det kan vara bra 
att veta hur många sidor det är men det kan även vara stressande.” 
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Otydliga förklaringar och språkliga brister 
Under denna delkurs verkade flera försökspersoner reagera på det språkliga upplägget både vad 
gällde den språkliga framställningen och att det saknades förklaringar på begrepp som används.  
I intervjun framkom att en försöksperson tyckte att språket var ojämnt, att det växlar mellan 
dålig svenska och akademisvenska.  Läsbarheten kan underlättas genom att se över meningars 
längd, antal bisatser och undvika svåra ord (Danielsson, 2001). Nielsen (1997) framhäver vidare 
att korrekt grammatik och stavning bidrar till trovärdigheten i informationen. När det gäller 
riskinformation kan det vara extra viktigt att vara tydlig och språkligt korrekt. 
 
3.2.3.2 Delkursen Trafikbestämmelser 
Under avsnittet Inledning lyssnade en försöksperson inte färdigt på speakerrösten men läste 
texten. Resterande försökspersoner läste både texten och lyssnade på speakerrösten. En av 
försökspersonerna tyckte att det var svårt när rösten kom med fördröjning.  
 
Under avsnittet Förare, fordon, hastigheter och besiktning av fordon hade en 
försöksperson fortfarande svårt att orientera sig i menyn, trots att denne fått hjälp under 
föregående delkurs.  En försöksperson saknade förklaring i texten till varför taklucka inte får 
användas. Samtliga försökspersoner hade problem med den öppna frågan nr 3 där 
försökspersonen skulle fylla i en textruta med fritext. ”Jag tycker att fråga tre är en kuggfråga, 
otydlig.” En av försökspersonerna blev irriterad när denne var tvungen att backa i sidorna för att 
söka svaret på fråga 3. Försökspersonen måste först läsa texten och sedan göra om fråga 1 och 
fråga 2 innan denne kan svara på fråga 3. ”Man hinner glömma bort svaret.” För att komma vidare 
i utbildningen fick samtliga försökspersoner hjälp att klara fråga 3. En av försökspersonerna 
försökte gå in på länk AFS 2003:2 men sidan kunde inte visas. En annan försöksperson tyckte 
att texten var för riktad till fackfolk. En försöksperson sade ”Det här blir svårt för dyslektiker.” 
 
Analys 
Otydliga förklaringar 
Se analys under delkursen ”In- och utpassering”. 
 
Kontrollfrågor 
Samtliga försökspersoner hade problem med den fritextbaserade frågan och alla fick hjälp med 
det rätta svaret för att komma vidare i utbildningen. Frågan som ställdes handlade om vad som 
krävs för att få framföra fordon under jord. I texten som behandlar denna fråga räknas en 
mängd krav upp som gäller för fordon som ska framföras under jord såsom att de ska vara 
avgastestade och brandbesiktigade samt att det ska finnas flykthuvor till samtliga passagerare. 
Det rätta svaret på frågan var dock bara ”avgastestade”. Försökspersoner som svarade 
”avgastestad” fick återkoppling att svaret var felaktigt. Även de försökspersoner som räknade 
upp samtliga krav som angavs i texten fick återkoppling att de hade svarat fel på frågan. 
 
Problemet med den fritextbaserade frågan är alltså att den dels kräver exakt bokstavsåtergivning 
men också att den i det här fallet inte stämmer överens med den information som lämnas i 
utbildningsmaterialet. Det försökspersonerna reagerade negativt över var framförallt de öppna 
frågorna som krävde fritext. ”Eftersom det är svårt att skriva exakt blir man frustrerad och börjar tvivla 
på sig själv, man tappar motivationen. Det är bättre att göra om det till påståenden som man får välja 
mellan.”, ”För inlärningen är det bra med öppna frågor där man kan skriva in text, men inte i det här 
fallet.”, ”Värdelöst att skriva in svaret på det öppna frågorna.”, ”Man ska inte använda fritext.” och 
”Otydliga instruktioner på de öppna frågorna men man lär sig mer av att skriva svaret.” I intervjun 
framkom dock att majoriteten tyckte att kontrollfrågorna överlag var bra.  
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När det gäller kravet på exakt återgivning skulle detta kunna lösas genom att lägga in fler 
parametrar vid programmeringen av svarsalternativen. När det gäller svaret på den här frågan 
handlar det snarare om att texten innehåller en mängd korrekta svarsalternativ, men som 
korrekt svar har endast ett av dessa valts ut. Konsekvensen blir att försökspersonen börjar tvivla 
på sig själv. Detta visade sig då majoriteten av försökspersonerna skrev in samtliga korrekta 
alternativ, men ändå fick fel på frågan. De blev då stressade och gick tillbaka i materialet och 
läste texten upprepade gånger och provade olika svarsalternativ. Det som försvårade 
återgivningen var att försökspersonerna var tvungna att bläddra igenom samtliga sidor och göra 
föregående kontrollfrågor för att komma tillbaka till fråga nr 3 för att lämna svaret. Det här 
ledde till att många hann glömma bort svaret och dessa var då tvungna att upprepa proceduren. 
Vid den här kontrollfrågan fick samtliga försökspersoner hjälp med svaret för att komma vidare 
i utbildningen. Det är således svårt att uttala sig om hur försökspersonerna hade löst problemet i 
en verklig utbildningssituation. 
 
Det som försvårar återgivningen är att försökspersonerna måste hålla det exakta svaret i minnet, 
samtidigt som de återigen måste svara på de föregående kontrollfrågorna. Konsekvensen av 
detta blev att försökspersonerna glömde bort de korrekta svaren medan de svarade på de 
föregående kontrollfrågorna. Orsaken till detta kan förklaras av korttidsminnets begränsningar. 
Korttidsminnet är en ”flaskhals” i människans minnessystem och har en begränsning för vad 
som kan tas emot, processas och behållas. Denna begränsning visar sig i människan i svårighet 
att i direkt anslutning till ett presenterat material exakt kunna återge samma material. 
Människans minnesspann omfattar mellan 5 och 9 enheter eller 7 + − 2 (Miller, 1956). Det här 
upplägget leder också till störningar i minnesprocessen som påverkar återgivningen av 
materialet, i detta fall så kallad retroaktiv interferens (Danielsson, 2001). 
 
Med detta upplägg påverkas också trovärdigheten i materialet. Trots att försökspersonen i 
enlighet med det denne lärt sig av kursmaterialet lämnat korrekt svar är feedbacken från 
systemet att svaret är felaktigt. Det finns en risk att försökspersonen på grund av detta inte tar 
till sig informationen (Hedman, 1999). 
 
Navigationssvårigheter 
En försöksperson hade fortfarande navigationsproblem och förstod inte var denne befann sig (se 
analys under delkursen ”In- och utpassering”). 
 
Svårt språk 
En försöksperson ansåg att texten var för riktad till fackfolk (se analys under delkursen ”In- och 
utpassering”). 
 
Problem med länkar 
Försökspersonerna hade också problem med länkar som inte fungerade. Det kan vara svårt att 
använda länkar i en utbildning eftersom länkar kräver kontinuerlig uppdatering. Dessutom 
finns inga garantier för att webbsidan som länkas till är i drift.  
 
Illustrationer 
Två av försökspersonerna lyfte i intervjun fram vikten av illustrationer, där en av dem 
exemplifierade det med illustrationen för fartgräns (Figur 17). ”50 – skylten - Den var klockren.” 
Samtliga försökspersoner svarade också rätt på den kontrollfråga som handlade om fartgränsen. 
Detta kan förklaras av att människor är vana att registrera och agera på trafikskyltar i 
vardagslivet. Samma försöksperson menade också att vissa bilder inte tillförde någonting. ”Mina 
ögon dras till bilder och jag brukar alltid titta på dem innan jag läser texten. Det gör att jag minns bättre. 
Jag tycker inte att man ska sätta in bilder bara för att liva upp.” En annan försöksperson menade att 
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det är lättare att komma ihåg avsnitt där texten förstärkts med bilder till exempel beteende vid 
brand, uppsamling osv. ”Man blir intresserad.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17: Delkursen Trafikbestämmelser och avsnittet Förare, fordon, hastigheter och besiktning av fordon som 
visar 50-skylten  (LKAB: s  gemensamma Miljö och säkerhetsutbildning för entreprenörer, 2006). 
 
3.2.3.3 Delkursen Arbetsmiljö 
Under avsnittet Inledning började en av försökspersonerna tycka att speakerrösten var 
irriterande. Försökspersonen läste texten men lyssnade inte på speakerrösten. ”Ganska irriterande 
med ljud!” Övriga sex försökspersoner läste och lyssnade på speakerrösten. En av 
försökspersonerna tyckte att speakerrösten borde säga att användaren ska gå vidare till nästa 
avsnitt. ”Ibland pekar gubben, ibland pekar inte gubben gå vidare.” En av försökspersonerna hade 
velat kunna välja om denne vill ha en talad röst eller inte.  
 
Under avsnittet Arbetsmiljölagen tyckte en av försökspersonerna att svarsrutan för frågorna 
var för liten. Sex av försökspersonerna hade problem med svaret på fråga nummer 2 som är en 
fritextbaserad fråga. En av försökspersonerna tyckte det var jobbigt att behöva gå igenom alla 
avsnitt och frågor igen när användaren varit tvungen att backa i utbildningen för att söka svar 
på en fråga. ”Man glömmer.” Tre av försökspersonerna klickade inte på länkarna och en av 
försökspersonerna klickade på alla länkar. En av försökspersonerna undrade vad ”AV” står för - 
förklaring saknas. En av försökspersonerna tyckte att en del text i länkarna var svårbegriplig. 
 
Under avsnittet Systematiskt arbetsmiljöarbete hade fyra av försökspersonerna problem 
med fråga nummer 1, backade och sökte svar. En av försökspersonerna tyckte inte att denne 
lärde sig något av att fylla i siffror i rutor. ”Man lär sig mekaniskt och skriver bara in siffrorna.” En 
av försökspersonerna tyckte att det var otydligt skrivet om vem som har ansvar. En av 
försökspersonerna noterade att texten var mindre i detta avsnitt. En av försökspersonerna tyckte 
att det skulle behövas mer bilder här.  
 
Under avsnittet Roller och funktioner tyckte en av försökspersonerna att det var otydligt 
vem arbetsgivaren är. Fyra av försökspersonerna hade problem med fråga nummer 1, en av 
försökspersonerna fick göra om frågan fem gånger innan den blev rätt. En av försökspersonerna 
tyckte att fem sidor med fakta var för mycket. En av försökspersonerna tyckte att det var 
otydligt med ansvaret för arbetsmiljön och att det var otydligt förklarat om arbetsmiljöplanen. 
 
Under avsnittet Personlig skyddsutrustning använde fyra av försökspersonerna länkarna. En 
av försökspersonerna uttryckte att de länkar som fanns i materialet var bristfälliga eftersom de 
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bara länkade till webbsidans huvudsida och inte hela vägen fram till den exakta hänvisningen. 
Två försökspersoner råkade trycka på klar när de hade svarat fel på frågan och kunde gå vidare i 
programmet. En av försökspersonerna tyckte det var otydligt vem som är arbetsgivare. 
 
Under avsnittet Bryt och lås uppgav en av försökspersonerna att denne hade svårt att pricka 
svarsrutan. Tre av försökspersonerna undrade vad en Arbetsbrytare är: ”Är det fel benämning?”, 
”Arbetsbrytare – konstigt heter det verkligen det”? En annan försöksperson förstod inte vad AI 
betyder - förklaring saknas. En försöksperson skumläste bara texten i avsnittet. Samtliga 
försökspersoner svarade fel på fråga nr 3. 
 
Under avsnittet Yttre miljö sade en av försökspersonerna ”Jag måste vara trött.” En 
försöksperson skumläste bara texten.  
 
Under avsnittet Avfallshantering hade fem av försökspersonerna problem med fråga 1. 
 
Analys 
Speakerrösten 
En försöksperson började bli irriterad på speakerrösten. En annan påpekade att ett val borde 
kunna göras om användaren vill ha rösten eller inte (se analys under delkursen ”In- och 
utpassering”). 
 
Problem med svarsringen i kontrollfrågorna 
Försökspersonerna hade svårt att pricka svarsringen. Den var för liten och krävde finmotorisk 
skicklighet, ansåg de (Figur 18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18: Delkursen Arbetsmiljö och kontrollfrågorna till avsnittet arbetsmiljölagen (LKAB:s  gemensamma Miljö 
och säkerhetsutbildning för entreprenörer, 2006). 
 
Kontrollfrågor 
Problem uppkom igen med de öppna frågorna som krävde fritextsvar (se tidigare analys under 
delkursen ”Trafikbestämmelser”). 
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För lite illustrationer  
Försökspersonerna reagerade på att det var för lite bilder i utbildningen. En bild säger mer än 
tusen ord och i ett omfattande material kan illustrationer fungera som förstärkande till texten 
men kan också vara ett bidrag till att kunna bibehålla koncentrationen och skapa intresse för 
materialet. Enligt Gärdenfors (2000) är förmågan att tänka i bilder evolutionärt mycket äldre än 
förmågan att tänka i ord. 
 
För mycket text 
Försökspersonerna reagerade på att det var för mycket text i utbildningen. I intervjun med 
försökspersonerna framkom att tre av försökspersonerna hade kommentarer angående texten i 
utbildningen: ”Det var mycket text i vissa avsnitt.”, ”Förklaring på begrepp saknades ibland eller var 
dåligt förklarade.”, ”Texten får inte vara för högtravande då det gäller lagar och regler t ex om 
arbetsmiljölagar.” De synpunkter som lämnades under intervjun om den språkliga utformningen 
var: ”Språket var bra men bilden blir oskarp när man läser på datorn.”, ”Ibland använde de sig av svåra 
facktermer: delansvar, huvudansvar.  Det är viktigt med korta stycken annars blir det för mycket 
information och rörigt.”, ”Språket var högtravande på lagar och regler. De använder egna begrepp som 
man inte förstår t ex arbetsbrytare. Jag hade varit mer alert om det hade varit ett skarpt läge för då blir 
man mer intresserad.”, ”Dålig språklig struktur på vissa avsnitt. Först var det dålig svenska sedan 
byråkratisk text.”, ”Det blir för högtravande när man skriver av lagtext.”, ”Språket var dåligt med dålig 
logik. Viktiga saker bör skrivas in i punktform istället.”, ”Det var lätt att förstå. Korta avsnitt med stora 
bokstäver är lättare att läsa. Bra typsnitt. Det var på några ställen som svenskan var konstig. Ibland fick 
man backa och läsa om.”  
 
Problem med länkar 
Majoriteten av försökspersonerna använde länkarna under avsnitten. På sida 3 under avsnittet 
”Arbetsmiljölagen” visas tre länkar som användaren kan gå in på (Figur 19). En av 
försökspersonerna tyckte att länkar är negativt om användaren bara kommer till länkens 
huvudsida och inte hela vägen fram eftersom det innebär att informationen måste sökas (Se 
analys under delkursen ”Trafikbestämmelser”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19: Delkursen Arbetsmiljö och tredje sidan på avsnittet arbetsmiljölagen (LKAB:s  gemensamma Miljö och 
säkerhetsutbildning för entreprenörer, 2006). 
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Trötthetstecken börjar uppträda 
En försöksperson uttryckte att denne började blir trött. Fyra försökspersoner lyfte under 
intervjun fram att de tyckte att avsnittet om arbetsmiljö och dess lagar var svårare än de övriga. 
Språket ansågs lite tungt speciellt när det gäller lagtexterna.  ”Det var lite tjorvigt eftersom det 
handlade om många olika typer av ansvarsuppgifter och befattningar. Lagarna – ska man verkligen läsa 
dem? De där länkarna ska man verkligen gå in på de sidorna?” Av intervjuerna framkom att sex av 
sju försökspersoner dock ansåg att det kunde bibehålla uppmärksamheten och koncentrationen 
under hela utbildningen. En försöksperson uppgav att denne hade svårt att hålla 
koncentrationen och trodde att denne hade varit piggare om utbildningen hade genomförts på 
dagtid. ”Jag var lite omotiverad.” En försöksperson ansåg att denna utbildningsform kräver mer 
koncentration än vid traditionell handledarledd utbildning. I genomsnitt hade 
försökspersonerna vid denna tidpunkt i utbildningen varit aktiva i en dryg halvtimma och 
genomfört, enligt dem själva, det tyngsta och längsta avsnittet. Lektioner rekommenderas vara 
max 40 minuter för att eleven ska kunna bibehålla uppmärksamheten och inte bli trött (Gagne, 
1985).  
  
3.2.3.4 Delkursen Underhållsarbete 
Under avsnittet Inledning observerades att endast två av försökspersonerna både läste text och 
lyssnade färdigt på speakerrösten. Fyra av försökspersonerna läste bara texten och lyssnade inte 
färdigt på speakerrösten.  En försöksperson varken läste inledning eller lyssnade på rösten. 
 
Under avsnittet Arbetsbesked, heta arbeten, elsäkerhet, telefem använde tre av 
försökspersonerna inte länken som finns från texten. En av försökspersonerna försökte gå in på 
en länk men fick till svar att sidan inte kan visas. En av försökspersonerna läste avsnittet telefem 
flera gånger. En av försökspersonerna tyckte att avsnittet var lite konstigt. Ytterligare en 
försöksperson undrade ”Telefem, är det som ett sms?” En försöksperson reagerade på begreppet 
arbetsbesked - "Arbetstillstånd är ett lämpligare namn.” Tre av försökspersonerna hade problem 
med fråga 4. En annan försöksperson tyckte att formuleringen på fråga 4 var konstig ”Det borde 
stå utväxling vid telefem istället.” 
 
Analys 
Speakerrösten 
Under denna delkurs hade majoriteten av försökspersonerna slutat att lyssna på speakerrösten 
och läste själva texten i inledningen av varje avsnitt. När det gäller rösten framkom i 
intervjuerna att fem av sju försökspersoner ansåg att speakerrösten var störande. Detta berodde 
enligt försökspersonerna på att rösten kom med fördröjning och var bara med på första sidan i 
varje avsnitt. ”Jag upplevde den som stressande eftersom jag hann börja läsa texten innan rösten började 
prata.  Antingen allt med röst eller inget och det måste finnas en valmöjlighet.”  En annan 
försöksperson tyckte att den talade rösten var ett bra komplement och att den borde ha varit 
med i hela utbildningen. Ytterligare en försöksperson tyckte att den talade rösten var okey och 
att den inte störde, men denne ville inte ha talad röst hela tiden: ”Läser man själv kan man 
bestämma tempot själv.” (Se även analys under delkursen ”In– och utpassering”).  
 
Svårbegriplig text/trötthet 
Försökspersonerna kommenterade att texten var svår och använde för svåra begrepp. En 
försöksperson fick läsa om textavsnittet om telefem flera gånger (Figur 20). Här kan det 
eventuellt också antas att försökspersonerna började bli trötta (se analys under delkursen 
”Arbetsmiljö”). 
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Figur 20: Avsnittet Arbetsbesked, heta arbeten, elsäkerhet och telefem som ingår i delkursen Underhållsarbete 
(LKAB:s gemensamma Miljö och säkerhetsutbildning för entreprenörer, 2006). 
 
3.2.3.5 Delkursen Larmrutiner 
Under avsnittet Inledning läste fyra av försökspersonerna bara texten och lyssnade inte på den 
talade rösten. En av försökspersonerna varken läste eller lyssnade på speakerrösten.  
 
Under avsnittet Agerande, larmnummer, larmtyper noterade samtliga försökspersoner att 
svarsknappen på frågan saknade benämning "Svara". Sex av försökspersonerna hade problem 
med fråga 1, en fritextfråga. Två försökspersoner ansåg att frågan var dålig/löjlig. 
 
Analys 
Speakerrösten 
Se analys under delkursen ”In– och utpassering” och ”Underhållsarbete”. 
 
Problem med kontrollfrågor  
Majoriteten av försökspersonerna hade problem med fråga 1 som är en fritextfråga. Här syns 
återigen problemet med exakt bokstavsåtergivning. Majoriteten av försökspersonerna fyllde i 
ordet ”telefonnummer” i ruta nummer två, men det enda korrekta svaret var ”nummer”.  
Kontrollfrågan visas i Figur 21 och texten som redovisar svaret på kontrollfrågan visas i Figur 
22.  
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Figur 21: Kontrollfråga 1 under avsnittet Agerande, larmnummer, larmtyper som ingår i delkursen Larmrutiner 
(LKAB:s  gemensamma Miljö och säkerhetsutbildning för entreprenörer, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22: Avsnittet agerande, larmnummer, larmtyper som ingår i delkursen Larmrutiner som visar texten som 
fråga 1 (Figur 21) bygger på (LKAB:s gemensamma Miljö och säkerhetsutbildning för entreprenörer, 2006). 
 
3.2.3.6 Delkursen Sprängrutiner 
Under avsnittet Inledning läste en av försökspersonerna både inledning och lyssnade på 
speakerrösten. Fyra av försökspersonerna läste inledning men lyssnade inte på speakerrösten. En 
av försökspersonerna kommenterade att denne inte orkade lyssna på speakerrösten. En av 
försökspersonerna varken läste inledning eller lyssnade på speakerrösten. En försöksperson 
verkade irriterad och stressad av den talade rösten.  
 
Under avsnittet Lokala förhållanden observerades att två av försökspersonerna bara skumläste 
avsnittet. 
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Analys 
Speakerrösten 
Flera av försökspersonerna verkade irriterade och stressade av den talade rösten och läste snabbt 
för att den inte skulle hinna börja tala (se analys under delkursen ”In– och utpassering” och 
”Underhållsarbete”). 
 
3.2.3.7 Delkursen Kommunikationregler 
Under avsnittet Inledning var det två av försökspersonerna som både läste inledning och 
lyssnade på speakerrösten. Tre av försökspersonerna läste inledning men lyssnade inte på 
speakerrösten. 
 
Under avsnittet Komradio, ensamarbete och mobiltelefon kommenterade en av 
försökspersonerna att avsnittet ”Ensamarbete” hade svår text. Två av försökspersonerna missade 
svarsknappen på kontrollfrågorna. En av försökspersonerna undrade om gemener är små 
bokstäver. En försöksperson kommenterade att det var lustigt att kommunikationen måste ske 
på svenska som informationen säger. 
 
Analys 
Speakerrösten 
Se analys under delkursen ”In– och utpassering” och ”Underhållsarbete”. 
 
Svår text 
Se analys under delkursen ”Arbetsmiljö”. 
 
Problem med kontrollfrågorna 
Försökspersonerna hade svårt att pricka svarsringen, den är för liten ansåg de och kräver 
finmotorisk skicklighet.  
 
3.2.3.8 Delkursen Brand/Skydd 
Under avsnittet Inledning observerades att fyra av försökspersonerna både läste inledning och 
lyssnade på speakerrösten. Tre av försökspersonerna läste inledningen men lyssnade inte på 
speakerrösten. ”Jag störs av surret. Man måste fokusera på att lyssna eller att läsa."   
 
Under avsnittet Heta arbeten tyckte tre av försökspersonerna att fråga 1 var konstig. De 
tyckte det låter konstigt att entreprenören själv skriftligen ska utse tillståndsgivare.  
 
Under avsnittet Utrymning/räddningskammare undrade två av försökspersonerna vad 
aktionstid är. En försöksperson tyckte det låter konstigt att utrymningskammaren kan flyttas – 
”Hur får man reda på var den är?” En försöksperson tyckte det låter konstigt att anställda bara får 
reda på var återsamlingsplatser är via utrymningsplanen, inte via arbetsgivare. ”Båda är rätt!” 
 
Under avsnittet Fordon-brandbesiktning, sprinkling tyckte en av försökspersonerna att 
både svarsalternativ b och c är rätt på fråga nr 2. En försöksperson tyckte att texten på sidan 1 
var lång och borde kortas ner, och att samma begrepp bör användas i materialet, ex 
brandskyddskontroll/brandbesiktning. Denne upptäckte även en felstavning på sidan 2 i 
avsnittet. Två av försökspersonerna hade problem att pricka svarsrutan på kontrollfrågorna. En 
försöksperson tyckte att bilderna på sprinklern i bilen var otydlig "Hur är proportionerna?” och 
Otydliga bilder för en som inte vet hur det ser ut. De förstärker inte informationen som ges.” 
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Analys 
Speakerrösten 
”Jag störs av surret. Man måste fokusera på att lyssna eller att läsa.” (Se även analys under delkursen 
”In– och utpassering” och ”Underhållsarbete”). 
 
Trovärdig information 
Tre av försökspersonerna var fundersamma när det gällde fråga 1 och tyckte det låter konstigt 
att entreprenören själv ska utse sin egen tillståndsgivare vilket kan utläsas ur texten i Figur 23. 
En annan försöksperson ställde sig frågande till ett annat avsnitt i texten som handlar om 
räddningskammare. Enligt texten kan denna flyttas med kort varsel och försökspersonen 
undrade då hur entreprenören ska få reda på var den blivit flyttad. Texten visas i Figur 24. En 
försöksperson tyckte det låter konstigt att entreprenören bara får reda på var utrymningsplatser 
är via utrymningsplanen och inte också av arbetsgivaren och anser att båda alternativen är rätt. 
Trovärdighet i den information som presenteras är viktigt, speciellt när det gäller 
riskinformation. Det får inte finnas motsägelser eller tvetydigheter i ett budskap enligt Hedman 
(1999). Här var påståenden ofullständigt förklarade vilket gav upphov till följdfrågor hos 
försökspersonerna.  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23: Avsnittet ”Heta arbeten” som ingår i delkursen ”Brand/Skydd” (LKAB:s  gemensamma Miljö och 
säkerhetsutbildning för entreprenörer, 2006). 
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Figur 24: Sidan två under avsnittet Utrymning/räddningskammare som ingår i delkursen Brand/Skydd (LKAB:s  
gemensamma Miljö och säkerhetsutbildning för entreprenörer, 2006). 
 
För långa texter 
Se analys under delkursen ”Arbetsmiljö”. 
 
Begreppsdefinitioner 
Några ord ansågs vara otydliga och dåligt formulerade t ex brandbesiktning, brandkontroll och 
aktionstid - förkortningar var inte förklarade. (Se analys under delkursen ”Arbetsmiljö”).  
 
Problem med kontrollfrågorna 
Försökspersonerna hade svårt att pricka svarsringen. Den är för liten, ansåg de, och kräver 
finmotorisk skicklighet. 
 
Otydlig illustration 
Illustrationen av sprinklern (Figur 25) upplevdes av en försöksperson som otydlig. ”Hur är 
proportionerna?” I intervjuerna framkom att sex av sju försökspersoner ansåg att illustrationerna 
var bristfälliga. De kommentarer som framkom var att illustrationerna inte stämde överens med 
texten och endast på ett ställe förstärkte de materialet och det var vid bergtunnlar och 
sprickbildning. Vissa bilder hade försökspersonerna svårt att se syftet med. Många av 
försökspersonerna ansåg att det är viktigt med illustrationer för att förstärka en text: ” Man tittar 
på bilden först och sedan på texten. Bilder lättar upp och gör att lär sig mer.”  Önskemålet är därför att 
det borde ha varit fler och roligare illustrationer som passat bättre till texten. En försöksperson 
ansåg att riktiga fotografier hade gett mer (se analys delkursen ”Trafikbestämmelser”).  
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Figur 25: Ett fotografi av ett sprinklersystem (LKAB:s  gemensamma Miljö och säkerhetsutbildning för 
entreprenörer, 2006). 
 
3.2.3.9 Delkursen Besiktningspliktiga objekt 
Under avsnittet Inledning observerades att tre av försökspersonerna läste texten i inledningen 
och lyssnade på speakerröst. En av försökspersonerna läste inledning men lyssnade inte på 
speakerrösten.  
 
Under avsnittet Lyftredskap skumläste en av försökspersonerna bara avsnittet. 
 
Analys 
Speakerrösten 
Se analys under delkursen ”In– och utpassering” och ”Underhållsarbete”. 
 
3.2.3.10 Delkursen Bergkännedom 
Under avsnittet Inledning observerades att fem av försökspersonerna läste texten i inledningen 
och lyssnade på speakerrösten.  Två av försökspersonerna läste Inledning men lyssnade inte på 
speakerrösten.  
 
Under avsnittet Lagar och föreskrifter tyckte en av försökspersonerna att fråga 2 hade 
konstig formulering. Fyra av försökspersonerna hade problem med fråga 2.  
 
Under avsnittet Säkerhet, beteende under jord tyckte en av försökspersonerna att bilden 
som illustrerar skrotning var otydlig. ”Skrotning – jag förstår inte bilden. Ingen förklaring finns i 
texten. Otydligt, det är mycket att läsa.” En av försökspersonerna tyckte att feedback på vilken 
sida personen befinner sig i utbildningen är otydlig. ”Otydlig färg, avsnittet är lite väl långt med 
detaljkunskaper.” Fyra av försökspersonerna hade problem med fråga 1 och tre av 
försökspersonerna hade problem med fråga 2. 
 
Analys 
Speakerrösten 
Se analys under delkursen ”In– och utpassering” och ”Underhållsarbete”. 
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Problem med kontrollfråga   
Se analys under delkursen ”Trafikbestämmelser”. 
 
Otydlig illustration 
Se analys under delkursen ”Brand/Skydd”.  
 
Mycket text 
Under intervjun framkom att avsnittet om bergkännedom fick blandade kommentarer. 
”Avsnittet om bergskunskap var svårt eftersom det var långt. Det får inte vara långa avsnitt det skapar 
stress då man måste komma ihåg mycket.” och ”Avsnittet om berg var svårare kunde ha förklarats bättre. 
I övrigt hade jag nytta av förkunskaper.”  Ytterligare en försöksperson lyfte fram värdet av 
förkunskaper som gör det lättare att ta in materialet. ”Skrotning/bergsförstärkning var lätt.” (Se 
analys under delkursen ”Arbetsmiljö”). 
 
3.2.4 Sluttest 
Samtliga försökspersoner genomförde sluttestet. För att få godkänt resultat krävs minst 32 rätt 
av totalt 36 frågor. Endast tre av sju försökspersoner fick godkänt resultat på sluttestet. 
Genomsnittligt resultat på slutprovet var 31 rätt vilket enligt LKAB: s kriterier inte är ett 
godkänt resultat. Resultaten varierade mellan 27 och 34 poäng.  
 
Analys 
Två av försökspersonerna saknade feedback på frågorna i sluttestet. ”Man vet inte om man har rätt 
eller fel på frågorna.” ”Hur ska man då kunna lära sig vad som är rätt?” Enligt Shneiderman (1998) 
är det viktigt att tillhandahålla feedback i gränssnittsdesign. Av pedagogiska skäl kan det vara av 
vikt att ge användaren återkoppling på om svaret på frågorna i sluttestet är rätt eller fel. I 
intervjun framkom att försökspersonerna saknade feedback på frågorna, vilket de ansåg 
försvårade inlärningen. Denna lösning var ett medvetet val från LKAB: s sida eftersom de anser 
att om användaren inte uppnår kravet för godkänt bör denne läsa om hela utbildningsmaterialet 
och inte bara texten till de frågor denne missat. Denna lösningsmodell kan få negativa effekter 
på användarens motivation till inlärning av materialet och skapa ett stressmoment eftersom 
tiden i många fall kan vara knapp till uppdraget ska utföras.  
 
3.2.5 Sammanfattning av intervjuer med försökspersonerna som 
genomförde LKAB: s utbildning 
Majoriteten av försökspersonerna ansåg att själva utbildningsformen var bra och att de hade lärt 
sig mycket. ”Företaget lägger stor vikt vid säkerhet verkar vara ett seriöst företag.” En uppfattning om 
utbildningen som delades av samtliga försökspersoner var att längden på utbildningen ansågs 
bra, eftersom innehållet är väsentligt. Förslag lades dock fram på att användaren borde ha 
möjlighet att ta paus, och göra utbildningen i flera delar. Utbildningen är enkel och effektiv 
men den skulle ha kunnat göras roligare och intressantare, och en försöksperson gav förslaget 
om att lägga in filmsnuttar. Några försökspersoner tyckte att utbildningen var bra under 
förutsättning att den kompletteras med en handledare. Vissa moment kan inte bara läras in 
teoretiskt utan det krävs också praktisk träning.  
 
De fördelar som försökspersonerna angav när det gäller utbildningsformen var: 

• Utbildningen kan göras när och var användaren vill och alla delar måste genomföras.   
• Användaren kan inte sitta och tänka på annat utan tvingas att läsa och vara aktiv 

eftersom denne ska göra ett test samtidigt som denne lär sig mer. 
• Användaren missar ingen information eftersom denne själv kan gå tillbaka och läsa om 

materialet. Missas muntlig information på en föreläsning finns en risk att kursdeltagaren 
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undviker att be läraren att förtydliga den information som denne missat eller inte 
förstått. 

• Genom kontrollfrågorna får användaren omgående feedback på om denne har förstått 
informationen rätt. 

• Användaren får samma kunskaper som vid en traditionell utbildning. Det finns inga 
nackdelar menade någon försöksperson utan det är både effektivt och rationellt. 

• Användaren får en viss insikt i vilken typ av frågor och regler som finns. 
 
De nackdelar som försökspersonerna angav när det gäller utbildningsformen var: 

• Några av försökspersonerna ansåg att det är jobbigt att läsa från datorn. Det är lättare att 
läsa text som utskrivet material.  

• Användaren kan inte ställa några frågor eller diskutera. Det behövs 
tvåvägskommunikation. 

• Utbildningsformen är osocial, maskinell och opersonlig.  
• För ovana personer kan det vara negativt och det kräver tillgång till dator. 
• Informationen kan bli för detaljerad på vissa avsnitt t ex ”Bergskolan”. Det är svårt att 

ta in så många sidor innan frågorna kommer. 
• Användaren får ingen feedback på plats, kan inte ställa frågor. Ska interaktiv utbildning 

användas bör den kompletteras med någon form av handledarledd utbildning. 
• Den är inte är tillräckligt informativ om exempelvis vad som kan hända i verkligheten.  
• Interaktion saknas.  
 

I intervjun framkom vidare åsikter om vad som varit speciellt bra. En försöksperson lyfte fram 
kontrollfrågorna efter varje kapitel som speciellt bra eftersom denne ansåg att de förstärker 
inlärningen. En annan försöksperson tog upp fördelen med att användaren kan gå tillbaka och 
läsa i materialet igen om denne är osäker på svaret på en kontrollfråga. Någon försöksperson 
tyckte att utbildningen lyfte fram relevant information om sådant som förekommer på en 
industri. Utbildningen ansågs bra för nybörjare men skulle kunna kombineras med handledare 
och borde kunna göras avsnittsvis. Någon försöksperson tyckte inte att något var överdrivet 
bra, utan ansåg att utbildningen var jämn i sin utformning och i sitt material.  
 
I intervjun lämnades även åsikter om sådant som försökspersonerna hade upplevt som mindre 
bra. Några försökspersoner saknade feedback på frågorna, vilket de ansåg försvårade 
inlärningen. Ytterligare kritik som lämnades angående kontrollfrågorna var de öppna frågorna. 
En försöksperson tyckte att viss information presenterades i fel ordning. Denne ansåg att 
detaljinformation presenterades först och sedan den övergripande, vilket borde vara tvärtom. 
Någon tyckte att utbildningen var dålig i början, framförallt beroende på språket, men att den 
tog sig på slutet och blev roligare sen. Några försökspersoner kommenterade även texten i 
utbildningen och ansåg att det var för mycket text i vissa avsnitt samt att förklaringar på 
begrepp ibland saknades eller var dåligt förklarade. Speakerrösten fick negativa kommentarer av 
majoriteten av försökspersonerna. Även länkarna fick kritik eftersom de länkade till en 
huvudsida och inte direkt till materialet. Flera länkar fungerade inte. En försöksperson såg en 
brist i att det inte i själva utbildningen framkom vem som ska kontaktas om användaren vill ha 
mer information. En försöksperson var kritisk till bläddersystemet - blädderpil för att gå framåt 
och bakåt hade varit önskvärt samt att pilarna borde ha angett hur många sidor som finns i 
avsnittet. Majoriteten av försökspersonerna ansåg att illustrationerna var bristfälliga. Synpunkter 
som lades fram var att illustrationerna inte stämde överens med texten och att de endast på ett 
fåtal avsnitt förstärkte materialet.  
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Två försökspersoner kommenterade feedbacken som lämnas på aktiva avsnitt i menysystemet 
och menade att färgvalet var otydligt (vitt och gult) eftersom det är svårt att se vilket avsnitt 
som är aktivt, speciellt för ovana datoranvändare. Frågorna hade enligt försökspersonerna i stort 
sett relevanta och vettiga svarsalternativ.  En del av frågorna ansågs dock triviala. 
Försökspersonerna ansåg att benämningar av begrepp inte alltid var konsekventa mellan 
kontrollfrågor och text (ex. samlingsrum – uppsamlingsplats). Det är viktigt att använda samma 
begrepp. Frågorna var ibland svåra att förstå med utgångspunkt från hur de var vinklade. 
Önskemål framkom om att nästa fråga bör komma automatiskt när användaren svarat på en 
fråga.  Det lyftes även fram att svarsrutorna var för små och därmed svåra att klicka på. Förslag 
lämnades på att kunna klicka både på texten och i rutan.  
 
Vid frågan om spel skulle kunna vara ett komplement – svarade en försöksperson bestämt nej, 
eftersom det kan ge felaktiga lockelser. Det handlar om säkerhet och då är spel inte något 
lämpligt alternativ. På frågan om övningar ansåg denne att de skulle vara svårt att lägga in bra 
övningar i en sådan här utbildningsform. Flera försökspersoner ansåg att det borde finnas en 
utbildning för anställda och en för entreprenörer. 
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4 Diskussion 

4.1 Utbildningsformen  
Samtliga försökspersoner upplevde de interaktiva utbildningarna som bra, välgjorda och 
lättförståeliga, och ansåg att de lärde sig mer än vid en handledarledd utbildning. 
Försökspersonerna som genomförde kärnkraftverkets utbildning ansåg att utbildningsformens 
fördel var att det inte går att ”fuska” eftersom användaren måste vara aktiv för att klara 
kunskapstestet, vilket ansågs ge större säkerhet. Genom kunskapstestet får användaren dessutom 
ett mått på att denne har lärt sig det som denne förväntas kunna för att få tillträde till 
anläggningen. Detta resonemang är intressant med tanke på att endast en försöksperson 
slutförde kärnkraftverkets utbildning, det vill säga genomförde hela utbildningen och 
kunskapstestet korrekt.  
 
Andra fördelar som angavs med själva utbildningsformen var att försökspersonerna hade 
möjlighet att gå tillbaka och repetera information och att alla får samma information och 
kunskap.  Till skillnad från en handledarledd utbildning kan utbildningen göras i etapper, 
användaren kan göra en del av utbildningen och sedan logga ut och fortsätta en annan dag. På 
det sättet kan utbildningen göras i individens egen takt. Många av försökspersonerna ansåg att 
denna utbildningsform borde ge en bättre inlärning än en handledarledd, eftersom användaren 
måste vara aktiv och läsa själv. LKAB:s försökspersoner ansåg att fördelen med 
utbildningsformen är att den kan göras tids- och platsoberoende. Försökspersonerna tyckte att 
samma kunskaper som vid en traditionell utbildning erhålls, men fördelen är att om användaren 
missar någon information kan denne själv gå tillbaka och läsa det igen, vilket inte är lika lätt på 
en föreläsning. Även kontrollfrågorna ansågs överlag vara bra, eftersom de förstärker 
inlärningen och ger feedback på att användaren har förstått. När det gäller feedbacken på 
frågorna i sluttestet ansåg däremot försökspersonerna att den var bristfällig. Användaren får 
ingen återkoppling på om svaret är rätt eller fel, vilket de ansåg försvårar inlärning. 
 
Det negativa med denna typ av utbildningsform var enligt båda försöksgrupperna att den inte 
är lika informativ som en handledarledd där det ofta ges exempel från verkligheten. Den saknar 
tvåvägskommunikation – inga frågor kan ställas eller diskuteras vilket upplevdes som 
opersonligt och maskinellt. Användaren missar den personliga kontakten och vissa moment 
ansåg försökspersonerna inte kunna läras in enbart via interaktiv webbaserad utbildning utan 
kräver praktisk tillämpning. Det som LKAB: s försökspersoner lyfte fram som mindre bra med 
utbildningsformen var att det är jobbigt att läsa från datorn. Vid framtagande av en interaktiv 
webbaserad utbildning ansåg båda försöksgrupperna att den bör kompletteras med ett 
sammanställt utbildningsmaterial om de ämnen som berörts.  

4.2 Utbildningarnas innehåll 
4.2.1 Uppmärksamhet 
Försökspersonerna som genomförde kärnkraftverkens utbildning upplevdes som om att de hade 
större svårigheter med att bibehålla uppmärksamheten under utbildningen än de som 
genomförde LKAB: s utbildning. Relativt tidigt in i utbildningen började flertalet av 
försökspersonerna att skruva på sig och skummade bara igenom avsnitten eller tvingades läsa två 
gånger för att förstå vad som stod i texten. Majoriteten av försökspersonerna som gjorde 
kärnkraftverkens utbildning ansåg också själva, till skillnad från försökspersonerna som 
genomförde LKAB: s utbildning, att utbildningen var lite för lång, vilket gjorde dem trötta. 
Det intressanta här är att utbildningarna tog ungefär lika lång tid att genomföra, det vill säga 
cirka sjuttio minuter. Varför blev då upplevelsen mellan försöksgrupperna så olika? I 
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kärnkraftverkens utbildning finns rörliga animationer och övningar inlagda och själva 
utbildningstexten ligger placerad inuti en illustration. LKAB: s utbildning är illustrativt enklare 
presenterad även om textstyckena är betydligt längre och ett svårare språk används. 
Förklaringen till skillnaden i upplevelsen kan bero på den mängd visuella intryck 
kärnkraftverkens utbildning innehåller och som måste bearbetas samtidigt som materialet ska 
läras in och processas. Ytterligare en intressant aspekt är att kärnkraftverkets försökspersoner 
överlag gav positiv kritik till utbildningen som helhet både vad gäller struktur, språkliga 
upplägg och illustrationer.  Omvänt fick LKAB: s utbildning kritik på nämnda punkter men 
försökspersonerna upplevde trots detta att de kunde bibehålla uppmärksamheten och 
koncentrationen under utbildningen. Dock kunde viss trötthet skönjas, speciellt under vissa 
avsnitt som byggde på lagtexter och komplexa förhållanden.  
 
4.2.2 Animationer och illustrationer 
När det gäller illustrationerna ansåg flertalet av de försökspersoner som genomförde 
kärnkraftverkens utbildning att illustrationerna var mycket bra, enkla och diskreta med bra 
färgval och inte så framträdande att användaren blev störd. Försökspersonerna som genomförde 
LKAB: s utbildning ansåg tvärtom att illustrationerna i den utbildningen var bristfälliga. De 
kommentarer som framkom var att illustrationerna inte stämde överens med texten och att de 
endast på ett fåtal ställen förstärkte materialet. Dock ansågs illustrationer som mycket viktiga för 
att förstärka inlärningen. När de gällde kärnkraftverkens utbildning lämnades synpunkter på att 
valet av figurer var för enkla och att verklighetstrogna bilder och sekvenser hade varit att 
föredra. När det gäller de rörliga animationerna varierade åsikterna och upplevdes på vissa 
ställen som dåligt tajmade med texten. En försöksperson ansåg att en interaktiv utbildning kan 
göras lite roligare genom att individanpassa den bättre, lägga in skämt i texten, lägga in 
dramatiska ”case” som talar till känslor, rörliga bilder eller filmsekvenser. Som exempel på ett 
sådant ”case” lämnades illustrationen under avsnittet ”Arbetsmiljö” där en figur ramlar ner 
genom en lucka. Gange (1985) menar att humor inte skadar kursens objektivitet utan snarare 
ger den ett mänskligt ansikte. Idag gör även datorn det möjligt att göra ett material mer grafiskt 
än tidigare med hjälp av illustrationer och animeringar.  Försökspersonerna som genomförde 
kärnkraftverkets utbildning reagerade dock mot de simplifierade illustrationerna som inte ansågs 
representativa för säkerheten på ett kärnkraftverk. I detta avseende fick även spelet 
Neutronmannen kritik, med anledning av att det ger användare felaktiga signaler. När det 
gäller utbildningar i risk och säkerhet bör kanske därför utvecklaren tänka igenom vilka 
illustrationer och animationer som är lämpliga. För mycket humor kan kanske skada 
trovärdigheten i den riskinformation som presenteras. När det gäller LKAB: s utbildning 
förekom upplevelser av brister beträffande överensstämmelse mellan illustration och text. Det 
är därför också viktigt att använda bilder som fungerar redundant och således förstärker 
budskapet utan att skapa tvetydigheter. Exempelvis kan översikter av stora datamängder eller 
förlopp vara enklare att överblicka om de presenteras som en bild.  
 
4.2.3 Indelning och presentation 
Liksom försökspersonerna på LKAB: s utbildning tyckte försökspersonerna som gjorde 
kärnkraftverkens utbildning att indelningen och presentationen av avsnitten var konsekventa 
och bra, trots att de båda utbildningarna valt olika lösningar. Kärnkraftverkets utbildning har en 
menypresentation där användaren fritt kan navigera mellan alla delkurser och avsnitt, vilket 
uppskattades. LKAB: s utbildning har ett låst menysystem, där användaren är styrd att navigera i 
en riktning och inte fritt kan ta sig fram i menyn. En tidsbegränsning på femton minuters 
inaktivitet har även lagts in, som innebär att användaren automatiskt loggas ut när denne varit 
inaktiv mer än femton minuter. Försökspersonerna efterfrågade möjligheten att ta längre pauser 
samt möjligheten att genomföra utbildningen i flera omgångar.  
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4.2.4 Speakerrösten 
En försöksperson ansåg att utbildningsformen kan innebära problem för människor med 
dyslexi, men ansåg samtidigt att en speakerröst som läser texten kan bli tjatigt. När det gäller 
kärnkraftverkens utbildning hade den speakerröst som fanns med i den ursprungliga versionen 
tagits bort efter att den fått kritik. Majoriteten av LKAB: s försökspersoner upplevde också 
speakerrösten som störande. Från början av utbildningen lyssnade de flesta på rösten samtidigt 
som de läste texten, men allteftersom utbildningen fortskred valde allt fler bort att lyssna 
färdigt. För att ta hänsyn till människor med läs- och skrivsvårigheter och 
uppmärksamhetsproblem kan dock en speakerröst vara ett bra hjälpmedel. Ska den funktionen 
användas bör den dock vara valbar. 

4.3 Användbarhetsproblem 
När det gällde användbarhetsproblem med LKAB: s utbildning framkom av resultaten att det 
framförallt var de öppna fritextbaserade frågorna som utgjorde ”fallgropar” i utbildningen. 
Fritextbaserade frågor kan anses vara bra ur pedagogisk synvinkel men kan via datorn vara 
förödande om inte tillräckligt många parametrar för rätt svar lagts in i programmet. Två av de 
centrala begrepp som definierar användbarhet är effektivitet och ändamålsenlighet (Berns, 
2004). Ändamålsenlighet handlar om att användaren genom att använda produkten kan 
genomföra den avsedda uppgiften. Effektivitet handlar om att kunna genomföra denna uppgift 
så snabbt och säkert som möjligt. I detta fall får de fritextbaserade frågorna konsekvenser på 
båda begreppen och leder istället till ineffektivitet och skapar frustration för användaren samt 
påverkar utbildningens funktionalitet och ändamålsenlighet om inte användaren på egen hand 
kan lösa uppgiften och slutföra utbildningen. Det hade varit intressant att se hur resultaten hade 
sett ut om inte samtliga försökspersoner hade fått hjälp med svaret på fråga tre under avsnittet 
”Förare, fordon, hastigheter och besiktning av fordon”. Vidare hade LKAB: s utbildning 
problem med språkligt upplägg och språkliga brister, vilket kan leda till brister i trovärdighet 
beroende på otydliga påståenden, icke förklarade begrepp och förkortningar samt ofullständig 
information. Vissa textavsnitt upplevdes för långa att läsa från en dataskärm och för krångligt 
formulerade. När det gäller riskinformation som presenteras i webbaserad utbildning är det av 
yttersta vikt att informationen presenteras på ett entydigt och korrekt sätt, eftersom användaren 
inte har möjlighet att ställa frågor och få mer djupgående information. Utvecklaren måste ta 
hänsyn till att användaren läser från en dataskärm vilket kräver tydliga rubriker samt att texten 
delas upp på flera sidor i de fall mycket text presenteras. Grundidén med själva utbildningen 
och de lagar som ligger till grund för kravet på introduktion i risk och säkerhet är att individen 
ska ha tillägnat sig och förstått en grundläggande kunskap om riskerna och säkerheten i 
verksamheten.  När det gäller LKAB: s utbildning visade sig dessa brister på ett flertal ställen i 
utbildningsmaterialet. Ett annat centralt begrepp för användbarhet är tillfredställelse som 
handlar om användarens helhetsupplevelse vid interaktion med produkten (Federal Aviation 
Administration, 2006), i detta fall utbildningen. Enligt ovanstående resultat och resonemang 
torde användaren, i det här fallet försökspersonerna, inte känna full tillfredsställelse med 
utbildningen eftersom de upplevde brister i utbildningen. Värt att notera är att samliga 
försökspersoner var positiva till själva utbildningsformen i intervjuerna trots dessa 
användbarhetsproblem. 
 
Det stora problemet när det gällde användbarheten på kärnkraftverkens utbildning var 
svårigheter att navigera på ett korrekt sätt genom utbildningen, vilket bland annat berodde på 
bristande instruktioner. Konsekvensen av navigationsproblemen och bristande instruktioner 
blev att majoriteten av försökspersonerna inte genomförde utbildningen på avsett sätt.  
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Tanken med kärnkraftverkets interaktiva webbaserade utbildning är att entreprenörer ska 
kunna genomföra utbildningen innan de kommer till kärnkraftanläggningen för att genomföra 
sitt uppdrag. Dessutom minskas belastningen på receptionen. Efter avslutat kunskapstest ska ett 
intyg skrivas ut och undertecknas av användaren. Intyget verifierar att personen har genomfört 
utbildningen med godkänt resultat.  När det gäller entreprenörsanställda  ska även deras chef 
underteckna intyget.  Med de användbarhetsproblem som framkommit i denna undersökning 
uppfylls inte funktionaliteten med utbildningen. Om samma sak händer med de entreprenörer 
som ska arbeta vid kärnkraftverken kommer sannolikt ett flertal av dessa att missa att göra 
kunskapstestet utan att ens vara medvetna om det. I receptionen på kärnkraftanläggningen finns 
inga datorer att tillgå för detta syfte utan entreprenören får då istället utbildningsmaterialet 
presenterat via en film som avslutas med ett antal kunskapsfrågor.  
 
Förutom bristfälliga instruktioner var orsaken till de användbarhetsproblemen som låg till grund 
för att försökspersonerna missade kunskapstestet framförallt blädderpilen som var för otydlig. 
Användarna missade den antingen helt eller glömde bort den ibland. Systemet är uppbyggt så 
att användaren måste gå igenom samtliga avsnitt. Som bekräftelse på att en delkurs genomförts 
korrekt får användaren en ”bock” i kanten vid de delkurser och avsnitt som har genomförts. 
Denna feedback visade sig dock inte vara tillräckligt tydlig. Försökspersonerna förstod inte 
systemet med bockarna i kanten vilket kan antas bero på otydlig feedback. Ett flertal 
försökspersoner missade att gå in på första avsnittet i delkursen, ”Inledning”, som ligger överst i 
delkursens menyval. Förklaring till detta kan vara att det automatiskt i början av varje delkurs 
presenteras mål med delkursen. Denna typ av information kan missleda användaren att tro att 
denne är inne på menyvalet Inledning.  Menyvalet ”Inledning” har dessutom en större 
textstorlek än övriga menyvals vilket kan antas förstärka antagandet. Om inte samtliga avsnitt i 
delkurserna är fullgjorda kommer inte kunskapstestet att framträda i huvudmenyn.  
 
Att notera är att de användbarhetsproblem som visade sig i de båda utbildningarna är av lite 
olika karaktär sett från användarnas perspektiv. När det gällde LKAB: s utbildning var 
försökspersonerna väl medvetna om och hade själva identifierat de användbarhetsproblemen 
som finns. Problemen fick konsekvenser för samtliga centrala begrepp som definierar 
användbarhet nämligen ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse (Berns, 2004). Vad 
gäller användbarhetsproblemen på kärnkraftverkens utbildning var de så dolda att användarna 
själva inte var medvetna om dem. Konsekvensen av användbarheten för kärnkraftverkets 
utbildning blir mest påtaglig för produktens tillgänglighet eftersom användaren inte kan ta del 
av hela utbildningen då denne missar sidor i materialet. Vidare påverkas produktens 
ändamålsenlighet och funktionalitet eftersom produkten inte uppfyller sitt syfte då 
kunskapstestet inte genomförs. När det gäller användarna, i det här fallet försökspersonerna, 
upplevde dessa produkten som effektiv och var tillfredställda med produkten i det stora hela. 
 
Många tror att datorn kommer att revolutionera människans sätt att lära, men kanske vet vi 
ännu för lite om hur vi bäst tar tillvara datorns möjligheter för lärande och skapar god 
användbarhet. Datorn ger oss nya fördelar på utbildningsområdet, men det är av yttersta vikt att 
utvecklaren vid produktion av webbaserade utbildningar tar avstamp i teorier om lärande och 
från kunskap om människans kognitioner när ett material ska läras in via en datorskärm. 
Genom att ta med pedagogiska överväganden om hur ett material ska presenteras via en 
datorskärm samt genom att tillämpa de riktlinjer som tagits fram för gränssnittsdesign kan bättre 
förutsättningar för god användbarhet på interaktiva webbaserade utbildningar erhållas. Dock 
måste dessa riktlinjer och överväganden följas med viss eftertänksamhet. Enligt Gagne (1985) 
kan bland annat med fördel läggas in lite humor och underhållning för att göra 
utbildningsmaterialet intressant, omväxlande och underlätta för individen att behålla 
uppmärksamheten, vilket de båda studieobjekten i viss mån har utnyttjat. Illustrationerna utgörs 
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av tecknade humoristiska figurer som ska förstärka innehållet i texten. Kärnkraftverken har 
vidare valt att lägga in ett dataspel i utbildningen. Kan tillämpande av humor och underhållning 
i undervisningssammanhang påverka en individs attityd till risker och säkerhet på avsett sätt? 
Hur påverkas trovärdigheten i materialet? Kan detta ge felaktiga signaler om företagets syn på 
säkerhet och seriositet? En upplevelse kan inte ersätta en tanke, utan båda är viktiga och ska 
förstärka varandra. Det viktiga är dock att ge upplevelsen rätt innebörd, rätt budskap och 
möjlighet till reflektion. Det reflekterande sättet att närma sig ett ämne kräver hårt arbete och 
tar tid. Det innebär att jämföra, väga för och emot, att tänka efter och att fatta beslut. Datorn 
kan ge oss verktyg för både upplevelser och reflektion, men det krävs kunskap om hur dessa 
kan utformas för att budskapet ska tas in och förstås på rätt sätt.  För att underlätta inlärning kan 
det därför vara bra att använda konkreta objekt, material och fenomen såsom fallbeskrivningar. 
 
Vid framtagandet av en interaktiv webbaserad utbildning är det också viktigt att förstå vilken 
roll den webbaserade utbildningen ska ha: Kommer det att finnas utbildningsmaterial kopplade 
till utbildningen? Vilken typ av kunskap ska förmedlas? Kommer det att finnas praktiska 
genomgångar på plats, eller är den webbaserade utbildningen det enda stödet? För att en 
interaktiv webbaserad utbildning ska utgöra en god inlärningsmiljö krävs, som diskussionen 
visat, förutom en väl anpassad pedagogik även en hög grad av användbarhet. För utvecklaren 
gäller det alltså att knyta samman de olika beståndsdelarna till en helhet som i slutändan får 
avsedda effekter.  Som denna studie har visat är interaktiva utbildningar om risk och säkerhet 
fortfarande ”i sin linda” och behöver mer tvärvetenskaplig utveckling.  

4.4 Kritisk granskning av rapporten 
4.4.1 Reliabilitet 
Vid kvalitativa studier som denna var det författarna själva som var mätinstrumentet. Det är 
känt att karaktären hos den som intervjuar kan påverka försökspersonens villighet att lämna 
riktiga svar. Ett sätt att komma förbi detta är att använda samma intervjuare vid samtliga 
intervjuer enligt Ek (2002), vilket gjordes i denna undersökning bortsett från i två fall. En 
annan form av intervjuareffekt enligt Ek (2002) beror på intervjuarens egna medvetna och 
framför allt omedvetna reaktioner på försökspersonen till exempel genom dennes 
ansiktsuttryck, varierande engagemang och så vidare. Sådana reaktioner kan påverka hur frågor 
ställs och hur försökspersonen tolkas. Detta togs i beaktande under såväl förberedelserna inför 
intervjuerna, som under dessa samt vid efterarbetet. Under användartestet var båda 
försöksledarna aktiva och gjorde egna registreringar av observationer, kommentarer och 
intervjuer som sedan sammanställdes. Syftet med detta var att försöka fånga upp så mycket data 
som möjligt. 
 
Samtliga försökspersoner i båda grupperna uppgav i intervjuerna att metoden Aktivt 
Ingripande, som inkluderade observation och ett tänka-högtförfarande, var bra och att de inte 
stördes av försöksledarna som satt bakom och observerade, noterade och kommunicerade. Vid 
intervjuer i allmänhet föreligger alltid en viss risk att svaren blir något förfinade och socialt 
anpassade vilket kan innebära att resultaten kan snedvridas. Detta gäller även intervjuerna med 
kontaktpersonerna. En nackdel med kombinationsmetoden Aktiv intervention och tänka-
högtförfarande är att det kan kännas onaturligt för en försöksperson att utföra en prestation 
samtidigt som denne blir observerad och berättar vad denne tänker under den tid testet utförs. 
När en försöksperson ombeds testa ett system uppstår automatiskt en artificiell situation. Det 
innebär att försökspersonen agerar annorlunda på grund av det faktum att denne studeras. 
Dessutom kan det kännas onaturligt att verbalisera sina tankar vilket kan få användaren att 
känna sig obekväm (Preece et al., 1994). Även om försökspersonerna själva uppgav att det inte 
kändes onaturligt så kan det ändå antas att det kan ha haft viss påverkan på testresultatet.  Det är 
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därmed svårt att säkerställa att de resultat som erhållits verkligen avspeglar verkligheten. De 
deltagare som valts är aldrig hundra procent representativa för användargruppen och deras 
åsikter eller upplevelser kanske inte delas av alla.  
 
4.4.2 Validitet 
Initialt gjordes en avgränsning av forskningsområdet samt formulering av arbetets syfte och 
frågeställningar. Det primära syftet med undersökningen var att undersöka användbarheten på 
interaktiva webbaserade utbildningar samt få kunskap om försökspersonernas övriga upplevelser 
av utbildningsformen och innehållet i utbildningen. Den metod som valdes var användartest 
kombinerat med ett tänka-högtförfarande. I denna undersökning kan användartestet inte 
ensamt svara på ställda forskningsfrågor. Triangulering är ett sätt att öka validiteten i en 
undersökning. För att säkerställa validiteten belystes därför problemet ur flera synvinklar via 
användartest, observationer och efterföljande intervjuer. I syfte att kunna skapa testunderlaget 
genomfördes utbildningarna av de båda författarna. Under genomförandet upptäcktes vissa 
brister i utbildningarna, vilket kan ha påverkat observationerna på det sättet att särskild 
uppmärksamhet riktats mot dessa. Vidare genomfördes intervjuer med kontaktpersoner som 
varit involverade vid både framtagande och drift av utbildningarna.  Vad gäller urvalet gjordes 
det via bekvämlighetsurval, det vill säga huvudsakligen av personer som arbetar i olika 
befattningar på SSAB Tunnplåt. Tolv av fjorton tester genomfördes i en laboratorieliknande 
miljö, där försökspersonen under observation genomförde utbildningen via en laptop samtidigt 
som försöksledarna övervakade proceduren via en projektorduk. På så sätt kunde 
situationsfaktorerna till stor del kontrolleras. Av praktiska skäl genomfördes två tester hemma 
hos försökspersonerna i deras hemmamiljö med endast en försöksledare närvarande, vilket kan 
påverka den interna validiteten negativt eftersom testförhållandena var olika. För att stärka den 
interna validiteten kan en deltagarkontroll göras med deltagaren i undersökningen. Detta kan 
ske genom en genomgång av testresultat eller utskrift av intervjun tillsammans med deltagaren 
där denne själv kan rätta felaktiga uppfattningar och missförstånd och göra förtydliganden 
(Gunnarson, 2006). I denna undersökning har detta förfarande av praktiska skäl inte tillämpats, 
vilket kan riktas som kritik mot validiteten i undersökningen.  
 
I syfte att försöka identifiera eventuella ”flaskhalsar” i utbildningen gjordes tidmätningar i 
användartestet för de olika avsnitten. Dessa tidmätningar kunde dock inte redovisas på ett 
tillförlitligt sätt då inga riktlinjer för när och hur försökspersonerna fick hjälp under 
utbildningen hade fastställts i förväg. Därför kom tiderna att variera på ett sätt som gjorde att 
data inte kunde användas eftersom inga slutsatser kunde dras. Syftet med de efterföljande 
intervjuerna var att de skulle klargöra och förstärka de kvalitativa resultaten av användartestet 
samt få en bild av försökspersonernas totala upplevelse av utbildningen. Resultaten av 
användartesterna och de efterföljande intervjuerna som genomfördes motsäger till viss del 
varandra. Detta kan bero på att försökspersonerna hade svårt att skilja mellan utbildningens 
form och innehåll. Trots att försökspersonerna enligt observationerna hade svårigheter i 
utbildningen och inte lyckades genomföra denna uppgav de i intervjuerna att utbildningarna 
var bra och att de lärt sig mer än vid en handledarledd utbildning.  
 
För att upprätthålla ett forskningsetiskt förhållningssätt har de humanistiska– 
samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) forskningsetiska principer för humanistisk– 
samhällsvetenskaplig forskning efterföljts (Vetenskapsrådet, 2006). Försökspersonerna som 
deltog i undersökningen informerades initialt om att medverkan var frivillig och anonym.  
Vidare informerades de om undersökningens syfte, tillvägagångssätt och att testet kunde 
avbrytas när som helst. Bearbetningen och analysen av data utfördes på ett objektivt sätt inom 
vetenskapliga ramar. Vissa etiska reservationer kan dock göras när arbetet är skrivet på uppdrag 
av ett företag eftersom forskaren kan vara svår att uppfattas som helt neutral.  
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4.5 Förslag till fortsatt forskning 
Interaktiva webbaserade utbildningar används i dag för att ge ökad kunskap på olika områden, i 
detta fall om risker och säkerhet på arbetsplatser. Syftet med utbildningarna är, förutom att leva 
upp till lagkrav, att göra anställda mer medvetna om risker och säkerhet samt påverka deras 
beteenden och attityder till detta. Målet med att informera om risk och säkerhet är i slutändan 
att minska tillbud och olyckor. Men går det att åstadkomma beteende- och attitydförändringar 
med enbart webbaserade utbildningar när kursdeltagaren sitter ensam på sin kammare med en 
dator framför sig? Kan enbart kunskap om ett ämne, såsom risk och säkerhet, påverka 
individens beteenden och attityder? Vad behövs mer än kunskap och kan interaktiva 
webbaserade utbildningar leverera detta? Forskning om detta är väsentligt när det gäller 
utbildning via webben.  
 

 Vilka effekter på inlärningen får riskinformationen när den presenteras via en interaktiv 
webbaserad utbildning? Kan dessa eventuella effekter undersökas via studier över tid på 
bland annat minskning/ökning av tillbud och olyckor? 

 
 Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att gå vidare med undersökningen genom 

att följa upp försökspersonerna när de kommer ut på företaget. Via intervjuer med 
försökspersonerna kan kunskap erhållas om hur väl de upplever att de kunnat omsätta 
den kunskap de fått via utbildningen till faktiska omständigheter. Stämde den mentala 
modell de skapat sig om företaget, dess miljöer, risker och säkerhetsarbete överens med 
faktiska omständigheter?  

 
 Ett annat alternativ är att undersöka huruvida försökspersonerna teoretiskt kan bibehålla 

den kunskap som de erhållit via en interaktiv webbaserad utbildning. Detta kan göras 
genom att vänta en tidsperiod och sedan låta försökspersonerna göra om kunskapstestet 
igen.   

 
 Forskning kan också göras på hur riskinformation på bästa sätt borde presenteras i en 

interaktiv webbaserad utbildning för att få största möjliga effekt på inlärning. 
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Bilaga A 
Intervjuguide 

Datum:    

Intervju på:  

Intervju med:   

Befattning:     

 

Utveckling och utveckling av systemet 

1. Hur ser Ert introduktionsförfarande ut i dag? Är förfarandet gemensamt för hela 

organisationen? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

2. Hur såg introduktionen ut tidigare? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

3. När togs det interaktiva webbaserade introduktionsutbildningssystemet i drift? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

4. Vad var syftet till att Ni tog fram en interaktiv webbaserad introduktionsutbildning? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

  

5. Vad var/är Era förväntningar på systemet? 

.................................................................................................................................................

........................................................................................…..................................................... 

 

6. Vilka har varit och tagit fram utbildningssystemet, kompetenser?  

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

 



 

7. Hur såg utvecklingsprocessen ut? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

8. Har Ni Stött på några problem under utvecklingsfasen? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

9. Vilka principer och riktlinjer för gränssnittsdesign har tillämpats? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

10. Vilken hänsyn har tagits till mänskliga kognitiva faktorer vad gäller minne, uppmärksamhet, 

inlärning vid utveckling av användargränssnittet? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

11. Hur har man resonerat om utbildningens pedagogiska utformning och innehåll – strategier 

för inlärning? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

12. Ni har lagt in obligatoriska övningar i programmet och möjlighet att spela spel på varje 

område (Neutronmannen). Finns det några tankar bakom detta (pedagogik, inlärningsstrategier, 

”kul grej” etc)? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

13. Hur lång tid har Ni beräknat att utbildningen ska ta att genomföra för en 

normalanvändare? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 



 

14. Har kontinuerliga tester gjorts av systemet under utvecklingsfasen och inför 

implementation av systemet? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

15. Vilka har testat systemet? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

16. Vilka företag har utvecklat programmet? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Användarna och systemet 

17. Vilka är de tänkta användarna av systemet: arbetsbefattning, kön, ålder, etnicitet, 

utbildningsbakgrund och språk? 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  

 

18. Vad antas användarna ha för förkunskaper vad gäller risker och säkerhet i arbete? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

19. Vad antas användarna ha för förkunskaper vad gäller datoranvändning? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

20, Vad finns det för alternativ för personer som saknar kunskaper eller är ovana användare av 

datorer? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 



 

21. Den interaktiva webbutbildningen kan göras i hemmamiljö. Vad finns det för alternativ för 

personer som saknar dator/Internetuppkoppling? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

22. Kan utbildningen genomföras på alla datorer (finns det något lägsta 

krav/kapacitet/mjukvara/hårdvara)? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

23. Vad har ni fått för respons av användarna? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Tillämpning 

24. Har Ni någon form av användarstöd för användarna om det uppstår fel, man fastnar 

någonstans eller man förstår inte vad man ska göra etc? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

25. Har Ni någon uppfattning om i vilken omfattning de olika funktionerna används, tex 

dataspel? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

26. Har Ni sett några konkreta fördelar med att ha introduktionsutbildningen interaktivt 

webbaserat jämfört med traditionellt handledarledd utbildning? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

27. Har Ni sett några nackdelar med denna utbildningsform? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 



 

28. Har Ni kunnat se några kvalitativa förbättringar vad gäller ökad kunskap, dvs kan de som 

genomgår den interaktiva utbildningen mer om risker och säkerhet i arbetet? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

29. Har Ni sett några konkreta resultat i handling: ökad användning av skyddsutrustning, 

minskat antal tillbud och olyckor? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Administrering 

30. Vilka problem har Ni stött på vad gäller systemet? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

31. Vad har ni för felhanteringssystem? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

32. Kontaktpersoner vid frågor? 

................................................................................................................................................. 

 

33. När/Hur ofta uppdateras systemet? 

................................................................................................................................................. 

 

34. Hur lagras uppgifterna i systemet (användare, testresultat 

etc)?..........................................................................................................................................

................................................................................................……………………………… 

 

35. Får man inför den webbaserade introduktionsutbildningen några instruktioner hur 

utbildningen går till, hur uppgifterna lagras, förfarande efter genomfört test etc ? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 



 

Bilaga B 
 
 

Testunderlag Kärnkraftverk
Testperson nr:

Ålder:

Kön Man �

Kvinna �

Utbildning:

Arbetslivserfarenhet

inom industri: Ja �

Nej �

Datorerfarenhet: Ovan användare �

Van användare �

Mycket van anv. �

Luleå den   /

Total testtid:  minuter

 
 

Utbildningsinstruktion
Läser personen instruktionen: Ja �

Nej �

Kommentar:

Använder personen:

Neutronmannen Ja �

Nej �

Kommentar:

Hjälp Ja �

Nej �

Kommentar:

Avsluta Ja �

Nej �

Kommentar:

 

 



 

Neutronmannen

Spelar
� Fysiskt skydd � Arbetsmiljö

� Strålskydd � Miljö

� Brandskydd � Säkerhet

� Haveriberedskap

Kommentar:

 
 
 

Fysiskt skydd

Total 
tidsåtgång

Till 
huvudmeny

Sammanfattning

1        4
2
3 

Kontroll-
frågor

När jag lämnar 
verket

Förbud

Tillträdes-
skydd

Bevakning

Föranmälan

Mål
Inledning

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

 



 

Strålskydd

Arbete på kontrollerat 
område

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
10  11

Kontrollfrågor

Sammanfattning

Till huvudmeny

ALARA

Personlig säkerhet

kontrollerat område

Gränsvärden

Dosimetri

Strålning i omgivningen

Strålning

Inledning

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 
 
 

Brandskydd

Total 
tidsåtgång

Till 
huvudmeny

Sammanfattning

1  2  3  4  5Kontroll-
frågor

Utrymningslarm

RÄDDA 
LARMA 
SLÄCK

Heta arbeten

Brandfarliga 
ämnen

Förebyggande 
brandskydd

Inledning

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

 



 

Haveriberedskap

Total 
tidsåtgång

Till 
huvudmeny

Sammanfattning

1  2  3  4Kontroll-
frågor

Larm

Inledning

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 
 

Arbetsmiljö

Elsäkerhet

Total tidsåtgång

Till huvudmeny

Sammanfattning

1  2  3  4  5Kontroll-
frågor

Tillbud och olyckor

Lyftarbete

Hälsofarliga ämnen

Personligt skydd

Skriftliga dokument

Inledning

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

 



 

Miljö

Total 
tidsåtgång

Till 
huvudmeny

Sammanfattning

1  2  3  4  5  6 Kontroll-
frågor

Renhet i system

Avfallshantering

Kemikalier

Utsläpp

Inledning

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 
 

Säkerhet

Total 
tidsåtgång

Till 
huvudmeny

Sammanfattning

1  2  3  / 1  2  3Kontroll-
frågor

Djupförsvar

Barriärskydd

STARK

Egen kontroll

Inledning

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

 



 

Kärnkraftspecifik information
Läser information Ja �

Nej �

Kommentar:

 
 

Kunskapstest
FELRÄTT

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Fråga

38

TOTALT

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

FELRÄTTFRÅGA 

 

 



 

Intervjufrågor
1. Vad är din uppfattning om  utbildningen som helhet?.

2. Vad tyckte du om utbildningens längd?

3. Vad tycker du om utbildningsformen? Fördelar/nackdelar?

4. Kunde du bibehålla din uppmärksamhet och koncentration under hela utbildningen? Om nej: 
varför?

5. Var det någonting du tyckte var speciellt bra?

6. Var det någonting du tyckte var mindre bra?.

 
 
 

Intervjufrågor
7. Vad tyckte du om illustrationerna? Förstärkte de materialet? Var någonting störande el 
förvirrande 

8. Vad tyckte du om indelningen och presentationen av avsnitten?

9. Var det några speciella avsnitt som var svåra resp. lätta? 

10. Vad tycker du om den språkliga utformningen, var materialet lätt att förstå? 

11. Vad tyckte du om övningarna? 

12. Vad tyckte du om kontrollfrågorna/kunskapstest? 

13. Hur upplevde du undersökningsformen (observeras, tala högt metoden)? 

Övrigt:

Testledarnas observationer:

 
 
 

 



 

Bilaga C 
 

Testunderlag LKAB
Testperson nr: ..........................................

Ålder:

Kön Man �

Kvinna �

Utbildning: ...........................................

Arbetslivserfarenhet ............................................

inom industri: Ja �

Nej �

Datorerfarenhet: Ovan användare �

Van användare �

Mycket van anv. �

Luleå den: ................................... 

Total testtid: ................................

 
 

Utbildningsinstruktion
Läser personen huvudinledning: Ja �

Nej �
Använder personen funktionen:

Hjälp? Ja �
Nej �

Felanmälan? Ja �

Nej �

Logga ut? Ja �

Nej �

 

 



 

 

In- och utpassering

Inledning

Total 
tidsåtgång

1Tillstånd för 
fordon

1Tillstånd vid 
underhållsstopp

1  2Personliga 
tillstånd

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

Trafikbestämmelser

Inledning

Total tidsåtgång

1  2  3Förare, fordon, 
hastigheter och 
besiktning av 
fordon

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

 



 

Arbetsmiljö

Inledning

24 minTotal tidsåtgång

1Avfallshantering

1Yttre miljö

1  2  3Bryt och lås, etc.

1Personlig 
skyddsutrustning

1  2Roller och 
funktioner

1Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

1  2Arbetsmiljölagen

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

Underhållsarbete

Total 
tidsåtgång

1  2  3  4Arbetsbesked, 
heta arbeten, 
elsäkerhet, 
telefem

Inledning

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

 



 

Larmrutiner

Total tidsåtgång

1Agerande, 
larmnummer, 
larmtyper

Inledning

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

Sprängrutiner

Total 
tidsåtgång

1Lokala 
förhållanden

Inledning

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

 



 

Kommunikationsregler

Total 
tidsåtgång

1  2  3Komradio, 
ensamarbete och 
mobiltelefon

Inledning

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

Brand/skydd

1Handhavande av 
brandsläckare

Inledning

1  2Heta arbeten

1Risker/statistik

Total 
tidsåtgång

1  2Fordon – brand-
Besiktning/sprin
kling

1  2  3Utrymning/
Räddnings-
kammare

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

 



 

Besiktningspliktiga objekt

Inledning

1  2  3Lyftredskap

1Tryckbärande 
anordningar

Total 
tidsåtgång

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

Bergkännedom

Inledning

1  2Lagar och 
föreskrifter

1  2Säkerhet, 
beteende under 
jord

Total 
tidsåtgång

KontrollfrågorPROBLEMNejJaLÄSER

 

 



 

Sluttest

19

20

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Fråga nr

39

Totalt

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

Fråga nr

 

Intervjufrågor
1. Vad är din uppfattning om  utbildningen som helhet?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Vad tyckte du om utbildningens längd? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. Vad tycker du om utbildningsformen? Fördelar/nackdelar?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4. Kunde du bibehålla din uppmärksamhet och koncentration under hela utbildningen? Om nej: 
varför?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

5. Var det någonting du tyckte var speciellt bra?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

6. Var det någonting du tyckte var mindre bra?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 



 

Intervjufrågor
7. Vad tyckte du om illustrationerna och den talande rösten? Förstärkte de materialet? Var 
någonting störande el förvirrande?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

8. Vad tyckte du om indelningen och presentationen av avsnitten? 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

9. Var det några speciella avsnitt som var svåra resp. lätta? 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

10. Vad tycker du om den språkliga utformningen, var materialet lätt att förstå? 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

11. Vad tyckte du om kontrollfrågorna?
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

12. Hur upplevde du undersökningsformen (observeras, tala högt metoden)? 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Övriga reflektioner:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
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