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Sammanfattning 

BAKGRUND: Elektroniskt lärande har ökat i omfattning de senaste åren, flertal företag och 

organisationer implementerar metoden för att komplettera sina traditionella utbildningar. Fördelarna 

är många, bland annat potential för minskade kostnader, högre flexibilitet samt ökad effektivitet.  

Arbetet har genomförts på uppdrag av myndigheten Trafikverket som uppdagat ett behov av 

utbildning inom området för offentlig upphandling. Myndighetens specifika önskemål om en e-kurs för 

att uniformera dess förfrågningsunderlag samt att möjliggöra fortbildning går i linje med det mer 

generella problemet gällande avsaknad av e-utbildningar inom offentlig upphandling. 

 

METOD: Den iterativa metoden Action Design Research användes i arbetet. Baserat på tidigare 

publikationer inom e-learning samt en blandning av kvalitativa intervjuer med och en webbenkät 

besvarad av en referensgrupp bestående av sju nyckelpersoner med erfarenheter av 

upphandlingsprocessens olika delar, genomfördes tre metod-iterationer. 

 

RESULTAT: Arbetets resulterade i en kursöversikt som innehöll totalt tre huvudavsnitt samt en 

avslutande prov- och rekapitulationsdel. Utöver detta framkom ett antal lärdomar som sedan 

förfinades till designprinciper. 

 

DISKUSSION: Förutom kursöversikten som togs fram formulerades sex designprinciper vid utformning 

av e-kurser inom området för Offentlig upphandling som riktar sig mot Bygg- och 

Anläggningsbranschen. Dessa tar upp aspekter så som Kurslängd, Diskussionsmöjligheter, Slutprov, 

Innehållsfokusering, Genomgång av funktioner samt Kursplattformens utförande. 

  

Med hjälp av resultatet kan man utveckla en e-kurs för offentlig upphandling med särskild inriktning 

mot Trafikverket såväl som bygg- och anläggningsbranschen.  
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Abstract 

BACKGROUND: Electronic learning has increased in the past years, many companies and organizations 

implement the method as a complement to traditional education. The benefits are many, including 

potential for reduced costs, higher flexibility and increased efficiency. 

This project has been carried out on behalf of Trafikverket, which identified a need for education in the 

field of public procurement. Trafikverket’s specific requirements for an e-course to uniformize its 

contract documents and to enable further education are in line with the more general problem 

regarding the absence of e-education in public procurement. 

 

METHOD: The iterative method Action Design Research was used. The work was based on previous 

publications regarding e-learning as well as qualitative interviews and questionnaires answered by a 

reference group. The reference group consisted of seven key participants with experiences of the 

different parts of the procurement process. Three method-iterations were performed. 

 

RESULTS: The work resulted in a course overview containing a total of three main sections and a final 

test and recapitulation part. During the process, additional conclusions became evident, and were 

refined to design principles. 

 

DISCUSSION: In addition to the course overview that was presented, six design principles were 

formulated for use when designing e-courses in the field of Public Procurement, aimed at the Building 

and Construction Industry. These principles include aspects such as Course Length, Opportunities for 

Discussion, Final Examination, Content Focusing, Review of Functions, and Course Execution. 

  

With these results, further development of an e-course for public procurement with special focus on 

Trafikverket and the construction industry, is possible.  
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1. Introduktion 

I Sverige och världen pågår sedan länge en globalisering och digitalisering. Tillgången och hastigheten 

på internet ökar stadigt (Akamai, 2015, s.12) och det underlättar globaliseringen och digitaliseringen 

samtidigt som det leder till att avstånd krymper. Tillsammans med ny teknisk innovation kan detta vara 

anledningar till att svenska företag har en högre andel distansarbete än någonsin. Enligt siffror från 

SCB (fig. 1 Appendix 1) har undersökta företag angivit 11 procentenheters ökad andel distansarbete 

mellan åren 2009 och 2015. 

Med ett ökat antal distansarbetare kan antas att behovet och efterfrågan på distansledd utbildning 

även den är på väg upp. Om den uppgång av distansstudenter som ses vid Sveriges universitet och 

högskolor, som mellan åren 2003/04 till 2012/13 steg från 19 till 29 procent (fig. 2 Appendix 1), är en 

indikation på detta kan endast spekuleras i. Att studenterna skulle bana väg för bättre tekniska 

lösningar och ökade möjligheter att genomföra någon form av studie på distans är däremot sannolikt.  

Arbetet med att sammanfoga utbildning och teknik har pågått under en lång tid och satsningar med att 

ta in innovativ teknik till skolbänken görs ständigt. Detta sker på alla nivåer inom skolan och den 

tekniksatsning som genomfördes av Stockholm stad våren 2012, den dittills största satsningen att 

införa läsplattor till undervisningen (Pålsson, 2013-08-30), är ett exempel på denna integration. En 

teknisk baskompetens hos denna och nästa generation lärare öppnar upp för nya möjligheter och nya 

utbildningslösningar. Att genomföra utbildningar som kombinerar ett behov av distansarbete med det 

ständiga behovet av kompetensutveckling kan därför ses som ett nästa steg i denna utveckling.  

 

Vad innebär det att studera på distans eller att genomföra distansbedrivna studier? Högskolan i Gävle 

beskriver det på följande vis: 

“Distans 

 innebär att lärare och studenter huvudsakligen är åtskilda i tid och/eller rum. [...] men det krävs att 

studenten kan resa till en angiven studieort eftersom fysiska träffar anordnas med jämna mellanrum. 

IT-distans... 

 innebär att inga fysiska träffar anordnas under utbildningen. All undervisning och interaktion sker över 

en lärplattform med dator, samt med hjälp av webbkonferensteknik. Studierna kan bedrivas helt 

oberoende av var studenten befinner sig.” 

         (hig.se, Ericsson, J., 2016-11-18) 

Dessa två fenomen, Distans och IT-distans är två varianter av distansstudier men i detta fall är endast 

IT-distans den som är av intresse och diskussionen kommer att följa endast utbildning som sker utan 

behov av fysiska träffar och med ett krav tillgång till en internetuppkopplad dator. 

 

Att i någon utsträckning använda IT i utbildningen är dock inte nytt och det har kallats många saker 

under sin bana, såsom elektroniskt lärande, e-lärande, e-kurser, och e-Learning. E-learning som ett 

eget uttryck myntades i USA, Kalifornien, i slutet av 1990-talet (Cross, 2004) och kom att användas i 

Sverige redan 1999 (Svensson & Åberg, 2001, s. 21) och kan idag anses vara ett väl förankrat begrepp. 

Lärande i formen av e-learning används med många olika syften och av ett stort antal organisationer. 

Följande är ett axplock av dessa organisationer: 
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Max Hamburgerrestaurang, genomför del av utbildningen för nya restaurangbiträden och fortsatt 

utbildning för assistenttraineer via webbutbildning (Max.se, u.å.) 

Stockholms Läns Landsting, tillhandahåller utbildning i arbetet med att bryta smittvägar och förhindra 

smittspridning (vårdgivarguiden.se, 2016-08-10) 

Arbetsmiljöverket, ger tillgång till en rad olika utbildningar för att öka kompetensen i att bedöma och 

åtgärda risker på jobbet (Arbetsmiljöverket, 2017-05-02.). 

Med vitt skilda tillämpningsområden - finns det en definition för e-learning? Hultqvist (2000) beskriver 

det som: 

Synkron eller asynkron användning av nätverk och utbildningsplattformar för kursutveckling, 

distribution av läromedel, administration och lärande. 

Clark, Ruth. C. (2005) skriver: 

E-learning är instruktioner som levereras på en dator med specifika lärandemål. 

En tolkning av ovanstående skulle således kunna sammanfattas enligt: 

E-learning är den utbildning som ges via nätverk eller utbildningsplattform i syfte att höja den 

befintliga kompetensen och/eller fylla ett specifikt utbildningsmål. Utbildningen kan ske utan 

kontakt med lärare eller handledare och genomföras närhelst studenten har möjlighet. 

1.2 E-Learning i Offentlig upphandling 

En möjlig tillämpning av e-learning finns i arbetet med offentlig upphandling. I Sverige måste offentliga 

verksamheter upphandla byggentreprenader, varor och tjänster enligt (2016:1146) Lagen om offentlig 

upphandling. I lagtexten anges: 

“Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller 

byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.” 
     (1 kap. 2§ 2 st. Lagen (2016:1146) om offentlig upphandling) 

Processen för upphandlingen kan förenklas och sammanfattas med figur 1. 

Figur 1 – Processen för offentlig upphandling. 

Processen initieras med att ett behov uppstår. Behovet formuleras sedan till ett Förfrågningsunderlag 

som skall innehålla alla handlingar för upphandlingen. Därefter skickas underlaget ut för till 

entreprenörer för att läsa, beräkna och läggs ett anbud. Den offentliga verksamheten väljer sedan ut 

ett anbud vartefter entreprenören utför uppdraget enligt specifikationerna i Förfrågningsunderlaget 

och behovet uppfylls. 
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Om underlaget däremot är felformulerat eller har brister kan det få negativa påföljder innan, under 

och efter arbetets slutförande. Figur 2 tar upp tre möjliga negativa scenerier. 

 
 Figur 2 – Offentlig upphandling med brister i Förfrågningsunderlaget. 

 

På samma sätt som i figur 1 har ett behov uppstått. Underlaget som författas innehåller av en eller 

annan anledning fel eller brister som kan få följande möjliga utfall: 1. Underlaget är Ostrukturerat eller 

Otydligt och kan medföra att entreprenören behöver lägga ner mycket tid på att tolka underlaget och 

väljer att inte medverka i anbudsprocessen. 2. En eller flera entreprenörer känner sig Missgynnade 

eller Uteslutna på grund av formulering av underlaget. De har då möjlighet att lyfta underlaget till en 

förvaltningsdomstol för överprövning1.  Överprövningen medför att upphandlingsprocessen står stilla 

tills det att Domstolen utfärdat ett beslut. Beslutet kan bland annat bestå i att skadestånd betalas ut 

till entreprenören. Det kan även leda till att en ny upphandlingsprocesses måste inledas.  

3. Upphandlingsprocessen följer ett gynnsamt utfall tills det att utförandet av uppdraget påbörjas eller 

uppdraget avslutats. Det finns en viss risk att den tekniska beskrivningen2 eller annan del av 

Förfrågningsunderlaget innehåller brister som uppdagas först i detta skede. Det kan leda till att hela 

eller delar av uppdraget utförts efter fel krav och tekniska specifikationer och den offentliga 

verksamhetens behov blir inte uppfyllda. Det kan resultera i att en ny upphandlingsprocesses måste 

inledas. (Upphandlingsmyndigheten 2017, Konkurrensverket.se u.å., Kammarkollegiet - 

Upphandlingsstöd (2011)). 

 

För att motverka dessa eller liknande utfall kan utbildning i författandet av Förfrågningsunderlag 

genomföras. 

                                                           
1 Ett förfrågningsunderlag kan lyftas till Överprövning även vid ”rätt författade underlag” men med dåligt underlag kan risken öka att 
Domstolen tar upp ärendet. 
2
 Den Teknisk beskrivningen är en av de bygghandlingar som behövs för materialinköp och i arbetet på byggplatsen, den är en del av 

Förfrågningsunderlaget. 
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1.2.1 Utbildning i förfrågningsunderlag 

I dagsläget finns det utbildningar ämnade för att förbättra förståelsen och författandet av 

förfrågningsunderlag. Dessa riktar sig till både den upphandlande verksamheten och till leverantörer. 

På Utbildning.se (u.å.), en plattform för att hitta och jämföra kompetensutveckling, finns 70 olika 

utbildningar. Av dessa 70 sökresultat är endast två typen e-learning, det vill säga endast cirka 2,85 

procent av alla tillgängliga utbildningar på sökplattformen.  

Om utbildningsutbudet som kan ses på Utbildning.se anses representativt för marknaden 

tordes det finnas stora möjligheter för e-learning att ta marknadsandelar på detta område. Efter 

telefonsamtal med ett företag som tillhandahåller traditionell utbildning inom området konstaterades 

att det finns idéer och önskemål om att genomföra en e-learningsatsning men att “de inte är riktigt där 

än” (företaget i fråga vill i dagsläget vara anonyma).  

 

Diskrepansen mellan tillgängligt utbud av utbildningar och företagens aspirationer leder till syfte och 

forskningsfråga enligt nedan. 

1.3 Syfte 

Att tillsammans med en offentlig verksamhet lägga grunden till en e-learningkurs för att förbättra 

författandet av Förfrågningsunderlag. 

Genom att undersöka de generella principerna för design avseende utveckling av e-learningkurser och 

anpassa dem till behovet hos en offentlig verksamhet skapas ett underlag för kursdesign. Detta 

underlag kompletteras med ett grundligt förarbete med fokus på att fastställa kursens omfattning 

vilket i realiteten innebär att analysera och belysa kunskapsbristerna hos målgruppen för kursen. 

1.4 Forskningsfråga 

Hur kan en e-learningskurs som förbättrar utformningen av förfrågningsunderlag inom offentlig sektor 

utvecklas? 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Framgångsfaktorer 

Det finns många olika beståndsdelar som påverkar en varas mottagande av konsumenterna. Om dessa 

beståndsdelar eller faktorer är extra viktiga för en produkt kallas de ibland för Success- eller 

Framgångsfaktorer. Nedan följer en förklaring på varför dessa faktorer är viktiga och ett antal 

framgångsfaktorer för e-kurser. 

2.1.1 Tre typer av behov 

Kano, med flera, tog 1984 fram en modell för de tre behov som konsumenter har på en vara eller en 

tjänst. Dessa behov, kallade Basbehov, Uttalade behov, och Omedvetna behov, påverkar hur 

varan/tjänsten upplevs (fig. 3)(Kano 1995). Basbehovet är de behov på produkten som kunden 

förväntar sig. Enligt Kano (1995) är dessa behov ibland så självklara att de inte frågas efter eller går att 

artikulera, uppfylls inte dessa så blir kunderna missnöjda. Uttalade behov är de funktioner som kunden 

anser viktiga, en produkt som uppfyller dessa bäst kan väljas före en likartad produkt. Omedvetna 

behov (ibland outtalade behov) är behov som kunderna inte visste att de hade men som ger en högre 

kundtillfredsställelse när de uppfylls (Kano 1995). 

 

 
 
Figur 3 - Kanomodellen. 

  

Om alla dessa behovs uppfylls ökar sannolikheten att en kund kommer att fortsätta använda 

produkten och/eller rekommendera den för andra kunder. Samma eller liknande faktorer kan också 

påverka hur användare ser på system eller applikationer de använder. Har applikationen eller systemet 

ett svårbegripligt gränssnitt eller att det medför merarbete finns stora risker att den mottas med 

negativitet. 

2.1.2 Framgångsfaktorer för e-learning 

Sun, Tsai, Finger, Chen & Yeh (2008) sammanflätade tidigare forskning inom e-learningtillfredsställelse 

till en integrerad modell. Modellen (fig.4 och Appendix 1 fig. 3 för originalmodellen på engelska) tar 
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upp sex olika “dimensioner” med 13 olika faktorer som tidigare forskning påvisat påverkar användares 

upplevda tillfredsställelse hos e-learningkurser. För att hitta de faktorer som gör störst skillnad  

för en kurs genomförde Sun et al. (2008) en enkätundersökning. Resultatet av studien pekar på  

att de kritiska faktorerna främst skulle vara: datorångest, lärarens/instruktörens inställning till  

e-learning, kursens flexibilitet, kursens kvalitet, upplevd användbarhet, upplevd användarvänlighet och  

olika former av utvärdering. Dessa fynd skulle kunna medföra att organisationer som  

använder e-learning har en ny möjlighet att påverka elevernas inställning till e-learningen.

 

Figur 4 - Adaptering av Sun et al. (2008) modell över Upplevd tillfredsställelse. (Översatt från engelska, original se Appendix 1 

fig. 3.) 

2.1.3 Framgångsfaktorer vid arbetsintegrerat lärande med e-learningstöd 

2002 gjorde Rolandsson, Karlsson och Edvardsson en studie av ett antal faktorer som påverkar 

arbetsintegrerat lärande med e-learningstöd. studien genomfördes som en utvärdering på det projekt 

kallat StrateGIS3. Rolandsson et al. (2002) använde de faktorer som Nyberg & Strandvall (2000, 

refererad i Rolandsson et al. 2002) beskriver och de faktorer som studerades var: Motivation, 

Interaktivitet, Tillgänglighet, Pedagogik, och Kursupplägg. För att förstå de slutsatser och den modell 

som utformades krävs förklaringar till de valda faktorerna. 

                                                           
3
 StrateGIS var den utbildningssatsning som regeringen gav i uppdrag till Länsstyrelserna att genomföra 1999 och hade till 

uppgift att utbilda i geografisk data och geografiska informationssystem. 
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2.1.3.1 Motivation 

Denna faktor bygger på att kursdeltagaren aktivt engagerar sig i kursmaterialet och 

inlärningsprocessen, den anses vara den viktigaste faktorn oavsett vilket lärandesätt som används. 

Motivationen kan ses som en förlängning till det incitament som ger ett varför till elevens 

engagemang. 

2.1.3.2 Interaktion 

Rolandsson et al. (2002) skriver att en interaktion i lärandet kan definieras på en rad olika vis beroende 

på vilken litteratur man ser till. Anderson (2006) beskriver att interaktion som en del i 

lärandeprocessen länge varit en erkänd kritisk faktor och att den har en direkt påverkan på flera andra 

faktorer. Anderson (2006) skriver, precis som Rolandsson et al. (2002), att det finns många olika 

definitioner men framförallt olika typer av interaktioner i lärandet. Anderson (2006) räknar upp tre 

fundamentala/viktiga interaktionstyper, student-lärare, student-student, och student-innehåll4 och 

hävdar att dessa generellt är ekvivalenta med varandra. 

2.1.3.3 Tillgängligheten 

Med ökad internetåtkomst och en integration av internetåtkomsten i alla aspekter av vår vardag ger 

det en tidigare ej uppnådd dygnetrunt tillgänglighet för såväl eleven som för läraren. Läraren kan 

besvara e-post och ge feedback efter ett icke-bestämt schema och kan göra sig själv tillgänglig efter 

eget behov och tycke. Eleven får en ökad möjlighet för feedback och handledaren känns närmare. 

Eleven kan även själv välja var, när, hur ofta och i vilken utsträckning studierna skall bedrivas. Behöver 

eleven ta en paus, tar eleven en paus. Har eleven ett arbete samtidigt som studierna bedrivs och 

eleven får tid över, kan studier bedrivas. Behöver eleven hjälp med något, eller på något vis påkalla 

lärarens uppmärksamhet, kan det göras med epost eller foruminlägg. 

2.1.3.4 Pedagogik 

Att människor processar information på olika sätt och att det på individnivå finns variationer i hur vi 

önskar få informationen presenterad för att på bästa sätt ta till oss den är vedertaget. Samlingsnamnet 

för detta är lärstilar och forskningen inom området har genererat många olika 

metoder/verktyg/teorier. Coffield et al. (2004) räknar i en litteraturstudie upp inte mindre än 71 av 

dessa metoder/verktyg/teorier. Att använda sig av den flexibilitet som IT möjliggör för att anpassa ett 

redan befintligt material för att på så vis täcka upp ett större ental lärostilar är endast en av fördelar 

som kommer av IT i lärandemiljön. 

2.1.3.5 Kursupplägg 

Rolandsson et al. (2002) tillskriver till denna faktor tämligen logiska och kanske självklara argument. 

Såsom att alla som ämnar fortbilda sig inte vill/kan göra det på fritiden, att det ska finnas en möjlighet 

att repetera kursmaterialet, att kursen ska ha en logisk uppbyggnad, och att det ska finnas ett tydligt 

mål med kursen. 

                                                           
4
 Från engelskans Student-Content, där Content kan betyda innehåll men som i detta fall även kan tolkas som en interaktion 

mellan Studenten och Informationen 
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2.1.3.6 Analyser och slutsatser dragna av Rolandsson et al. 

Analys 

Efter studien genomfördes en analys av resultatet och figur 5 visar den modell som togs fram för att 

förklara sambanden mellan de undersökta faktorerna. De samband som syntes var att kursupplägget 

hade en mycket viktig roll i motivationen för deltagarna. Om kursupplägget är pedagogiskt utformat 

och med möjlighet till interaktivitet så har det goda möjligheter att generera hög motivation. 

Rolandsson et al. (2002) ansåg att de tre viktigaste faktorerna var Motivation, Pedagogik och 

Interaktivitet men påpekade att de andra faktorerna inte får försummas då de tillsammans bygger upp 

helheten i en utbildning. 

Figur 5 - Beskrivning över hur faktorerna som påverkar AIL och e-learning hänger ihop. De gröna ovalerna är nyckelfaktorer, de blå 

ovalerna representerar verktyg för kunskapsinhämtning, de gula ovalerna behandlades endast ytligt i studien. De kraftiga pilarna var 

viktigare/starkare kopplingar, de svagare markeras med tunna pilar. Streckade/prickade kopplingarna undersöktes endast kortfattat. 

(Figur hämtad från Rolandsson et al. 2002, s. 28) 

Slutsats 

Att antal av de slutsatser som drogs av Rolandsson et al. (2002) var följande: 

- För bästa effekt bör e-learning kombineras med traditionella utbildningsmetoder. 

- När studier ges på grundläggande nivå är tillgång på handledning viktig annars kan frustration 

uppstå. 

- Praktiska och interaktiva uppgifter höjer motivationen och inlärningsförmågan. 

- Simuleringar och övningar bör knytas till verkliga arbetsuppgifter. 

- Om humor och överraskning går att väva in i utbildningen kan det ge motivationshöjning. 

- För att underlätta planeringen bör en studieplan presenteras. 

- En lugn “kringmiljö” ökar förutsättningarna för framgång. 
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2.4 Designprinciper 

Att tillverka eller att ta fram en produkt/tjänst/artefakt kan göras på många olika vis. Beroende på för 

vem/vilken grupp produkten/tjänsten/artefakten är ämnad för finns olika aspekter som bör beaktas. 

Ibland vaskas några aspekter fram som har potential för återanvändning inom samma område eller 

bransch. Dessa generella aspekter brukar kallas för Designprinciper och kan vara oskrivna regler eller 

förhållningssätt som ofta konstaterats med hjälp av empiri. Principerna kan ibland relateras tillbaka till 

framgångsfaktorer för respektive fält eller produkt/tjänst/artefakt men det är inte något som är givet 

då en bransch kan frångå teorierna till fördel för något som anses passa dem bättre. 

2.4.1 Några allmänna designprinciper för IT-system 

Att det finns designprinciper som påverkar design av IT-system är inte främmande och Gulliksen & 

Göransson (2002) presenterade åtta gyllene regler för design: 

 

- Sträva efter konsekvens 

- Möjliggör för frekventa användare att använda genvägar 

- Erbjud informativ återkoppling 

- Designa dialoger som bidrar till närhet 

- Erbjud avvärjande av fel och enkel felhantering 

- Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar 

- Stöd den inre känslan av kontroll 

- Reducera belastningen på korttidsminnet 

 

Att använda dessa ”regler” är inget som garanterar att det som designas kommer att mottas positivt 

eller att användarna kommer att rekommendera det för andra användare men en 

produkt/tjänst/artefakt som tas fram med någon eller samtliga av dessa principer kan rimligtvis ha en 

större chans att lyckas. 

2.4.2 Designprinciper i e-learning 

Precis som tidigare nämnt så är en produkt/tjänst/artefakt inte fredad från misslyckande bara för att 

rådande designprinciper inom branschen följdes när den togs fram. Att det inom e-learning finns fler, 

specifika designprinciper, är en självklarhet då det är sin egen bransch men e-learning har ett 

designkrav som kan saknas hos andra branscher: den skall inte enbart uppskattas av användarna, den 

måste också främja eller åtminstone inte hämma inlärningsprocessen. 

Beroende på till vilken litteratur man vänder sig till ser principerna för e-learning lite olika ut. 

Clark (2005) beskriver sex stycken guidelines för e-learning: 

1. Minimize cognitive load by explaining complex visual content with audio narration 

Principen bygger på att svåra/komplexa bilder eller animationer förklaras med hjälpa av en 

berättarröst för att på så vis minska den kognitiva stressen på eleven (ibid). 

2. Minimize cognitive load by omitting extraneous audio 

Även i denna princip är syftet att minska den kognitiva stressen hos eleven, vilket görs genom 

att ta bort onödiga ljud och/eller bakgrundsmusik när en berättarröst används (ibid). 

3. Consider visual alternatives to animations 

Clark (2005) tar här upp en studie där olika varianter av en simpel instruktion testades. Studien 

visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i studietid mellan de olika variationerna men 
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att de instruktioner som ackompanjerades med instruktiva pilar för rörelsemönster hade 

bättre effekt på inlärningen. 

4. Manage cognitive load when using animations 

Denna princip pekar ut fyra metoder för att hjälpa eleven med den kognitiva stressen som kan 

uppstå vid komplicerade animationer (ibid). 

a. Sequence related concepts first 

Studier tyder på att en tidig presentation av subkomponenter kan medföra att en 

större förståelse för helheten är lättare att uppnå. 

b. Allow learner control over display of animations 

En studie tyder på att användare lär sig bättre om det finns möjlighet att styra över 

uppspelningen av en animation. 

c. Explain animations with audio narrations 

Denna metod bygger på att det krävs mycket “visuellt-arbetsminne” för att ta till sig en 

animation och finns därför fördelar med att förklara animationen med en berättarröst 

istället för med en förklarande text. 

d. Use cues when visual search is high 

Studier tyder på att visuella-ledtrådar i en animation hjälper till att fokusera eleven 

istället för att denna själv skall leta upp det som är av vikt i animationen. 

5. Provide appropriate scaffolding to optimize learning from simulations 

I denna princip berörs simuleringar och studier har visat att elever som enbart får “upptäcka 

själv”, i en simuleringsmiljö, lär sig de tänkta principerna eller koncepten för simuleringen 

sämre än de som får “något att hålla sig i”. Det är dock en balansgång gällande dessa 

instruktioner som fungerar som stöd då de kan hämma de goda effekterna av att 

självupptäckandet (ibid). 

6. Limit the simulation fidelity and scope appropriate to instructional goal 

Principen grundar sig i att det är effektivare att använda en simulering till de lärandemål som 

den är uppsatt för att lösa istället för att försöka “få med så mycket som möjligt”. Detta bygger 

till stor del på den kostnads och tids-fråga gällande framtagandet av en så “naturtrogen” 

simuleringsmiljö som möjligt (ibid). 

 

Christopher Pappas (2014), grundare av eLearning Industrys nätverk elearningindustry.com, beskriver 

ett antal sätt att applicera Malcolm Knowles (1980 & 1984) teorem för lärande hos vuxna; androgogik5. 

För att förstå Pappas (2014) tolkningar av Knowles antaganden/teorier om vuxnas lärande följer en 

kortare förklaring av dessa nedan: 

1. Förändring i självbilden 

När vi utvecklas till mogna individer så förändras vi och vi går från att vara fullständigt 

beroende av andra till att ha vara mer självstyrda individer. 

2. Erfarenheters påverkan på lärandet 

Gamla erfarenheter påverkar all ny information som tas emot och med en större mängd 

resurser så ökar möjligheten att relatera till det nya materialet. 

3. Beredd att lära 

Här beskrivs skillnaden mellan synen på lärandet hos barn och hos vuxna att ett barn förväntas 

                                                           
5
 Andragogik - Teorin om att lärandet av/hos vuxna anses skilja sig från Pedagogik - Lärandet av/hos barn. 
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lära sig ämnen och livslärdomar, dels för att de mognar i ålder och i biologi men även för att 

främja deras akademiska utveckling. Vuxnas lärande drivs istället av ett behov av att lära sig, 

där behovet baseras på de nya rollerna som den vuxna individen förväntas anta, såsom nya 

arbetsuppgifter, förälder eller partner i ett förhållande. 

4. Förhållandet till lärandet  

Skillnaden i lärande för en vuxen, som bygger på Knowles tredje princip, är att lärandet ofta är 

fött av ett behov vilket leder till att en vuxen individ vill/kommer behöva använda det den lär 

sig inom en snar framtid, en vuxen individ är därför mer inriktad på problemet än själva ämnet 

i lärandet (Knowles 1980, 44-45). 

Knowles gjorde efter en tid tillägg till sina initiala teser: 

Motivation till lärande 

Allteftersom en person mognar så kommer motivationen inifrån istället från yttre influenser (Knowles 

et al. 1984). 

Pappas (2014) tar Knowles antaganden och applicerar dem på e-learning vilket ger följande resultat: 

1. Självbild: 

Skapa en lärandeupplevelse med minimal mängd instruktioner och maximal mängd självstyre. 

Pappas (2014) menar att detta medför att eleven kan undersöka och välja vilken information 

som känns relevant att ta med sig. Dock understryks att plattformen måste möjliggöra för 

feedback om eleven fastnar i sina studier eller har frågor. 

2. Erfarenheters påverkan på lärandet 

Att ge en stor variation på instruktioner och teorier för att på så vis vara lockande för personer 

med olika nivåer av erfarenhet och varierande bakgrunder. Pappas (2014) menar här att det är 

viktigt att tänka på att eleverna kan ha en väldigt stor variation på sina erfarenheter vilket kan 

medföra svårigheter i designen. 

3. Beredd att lära 

Knyt an och använd sociala media och/eller verktyg för samarbete för att förankra lärandet till 

social utveckling. Pappas (2014) anser att vuxna elever tenderar att dra sig till lärande som har 

någon form av effekter på den sociala utvecklingen och gärna även om det kan utveckla 

färdigheter i den sociala rollen. 

4. Förhållandet till lärandet 

Lägga fokus på hur ämnet kan påverka och/eller lösa problem som den vuxna eleven stöter på i 

sin vardag. Pappas (2014) understryker vikten av att koppla lärandet med 

verklighetsförankrade exempel och realistiska scenarier för att än mer visa på hur 

informationen kommer att vara användbar för eleven. 

5. Motivation till lärandet 

Det måste finnas en bra anledning till varje e-learningkurs eller e-kurs-aktivitet. Motivationen 

är mycket viktig hos den vuxna eleven vilket medför att kursen måste ha tydliga mål eller lösa 

en tydlig uppgift. Om inte kursen ackompanjeras med vad eleven anser är “giltiga skäl” till 

varför den skall genomföras kan det medföra att eleven ifrågasätter och inte tar till sig 

informationen på rätt sätt (ibid). 
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2.5 Erfarenheter dragna från AMA-intro Online 

Svensk Byggtjänst AB erbjuder en e-kurs, AMA-intro Online, som är en introduktionskurs för de som 

behöver/vill skaffa sig en rudimentär uppfattning om AMA6. Syftet med kursen var att ge en inblick i 

vad AMA innebär och vara till grund för fortsatt utbildning. Kursen som tar cirka 45 - 60 minuter att 

genomför består av en blandning av filmklipp där berättare förklarar hur AMA kan användas, filmerna 

är någonstans mellan 1-2 och 4-5 minuter långa. I anslutning till filmklippen finns även det i klippet 

beskrivna avsnitt i text. Intill varje avsnitt finns en icke-obligatorisk flervalsfråga för att testa om eleven 

varit uppmärksam och lärt sig något. Eleven som köpte tillgång till kursen fick så i sex månader och 

kunde under den tiden genomföra och revidera materialet oändligt många gånger. 

 

För att skaffa sig en uppfattning om hur kursen mottogs skickades en enkät ut till de som genomfört 

kursen. Enkäten som bestod av sju frågor hade en svarsfrekvens på 17 procent (15 av 88 personer 

svarade på enkäten), enligt Rao (2002) så är denna siffra inom det acceptabla spannet för 

“internetenkäter” som ligger mellan 6 och 22 procent. 

Enkätens frågor var: 

1. Vad tyckte du om innehållet i utbildningen? 

2. Vad tycker du om variationen av videoklipp och text? 

3. Saknades något? 

4. Hade något kunnat tas bort? 

5. Vad tycker du om kursen i sin helhet? 

6. Skulle du vilja gå på fler kurser i samma format? Till exempel en fortsättningskurs. 

7. Vad tycker du att vi kan förbättra? 

 

De synpunkter som var av störst värde för detta projekt var:  

- Tydlighet i kursens nivå, är det en nybörjarkurs eller behöver eleven ha tidigare erfarenheter. 

- Önskemål om tillgång till utbildningsmaterial för att kunna gå igenom det efter avslutad kurs. 

- Konkret exempel av att sätta upp en teknisk beskrivning, hur man letar upp relevanta frågor 

och använder sig av AMA RA7 

- Möjligheten att genomföra och planera kursdeltagandet efter den egna kalendern samt att 

kursen fanns tillgänglig i sex månader. 

 

Enkätsammanställningen finns i sin helhet i Appendix 2 - Enkätsvar från Svensk Byggtjänst AB. 

                                                           
6
 AMA - Allmän Material- och Arbetsbeskrivning 

7
 Råd och anvisningar 
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3. Metod 

3.1 Action Design Research 

Huvudmetoden i arbetet och metoden som präglat projektets forskningsansats har varit ADR, Action 

Design Research. Metoden är en sammanslagning av de två etablerade metoderna: Design Research - 

DR, och Action Research - AR (Sein, Henfridsson, Purao, Rossi, & Lindgren 2011). Metodens “Action-

del” bygger på att organisationen som projektet skall utföras åt/i samarbete med, arbetar nära 

projektteamet. Genom att arbeta nära organisationen kan projektet ta del av annars svåråtkomlig 

“information”/kunskap i form av arbetssätt, live-testning av artefakten och möjligheten att få 

direktriktad input från organisationen. Att arbeta på detta organisationsnära sätt kan lämpa sig väl då 

artefakten, som Orlikowski & Iacono (2001) beskriver, är mer än av själva teknologin och måste ses i 

sin helhet gällande allt från utbildning till personal och support. 

 

Ett ADR-projekt är av iterativ karaktär, det är uppdelat i fyra stadier (fig. 6), och har (i regel) ett 

tvåfaldigt resultat: 1. en IT-artefakt, 2. lärdomar från projektets organisations-närhet, såsom 

designprinciper eller förhållningssätt för förändringsarbete som skall vara så generella att de gäller i 

liknande miljöer/projekt som kan företas i framtiden. Nedan följer en kortare beskrivning av de steg 

som ingår i metoden för att ge en bild över arbetsgången. 

 

 
Figur 6 - ADR-metoden, ur Sein et al. (2011). 

 

1. Problem formulation: Det som ligger till grunden för det första steget är de problem som 

uppdagats i verksamheten eller som “förutses” av forskarna. Det problem som formuleras i 

detta steg är sedan det som IT-artefakten skall uppfylla (Sein et al. 2011). 
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2. Building, Intervention, Evaluation (BIE): I detta steg byggs IT-artefakten genom ett iterativt 

arbetssätt. Sein et al (2011) beskriver två olika arbetsformer som detta steg kan utföras på, 

beroende på hur IT-artefakten skall utformas. 

➢ IT-Dominerad eller Organisations-Dominerad BIE 

Om artefakten som utformas har en teknisk design som accentuerar en innovativ 

lösning anses det att den är IT-dominerad. Om artefakten istället bygger på ett arbete 

nära organisationen, för att på ett sådant sätt generera designkunskap i 

organisationer/miljöer som liknar den studerade, anses artefakten vara Organisations-

dominerad. På figur 7a och 7b visas de iterativa spiraler som kan användas för att 

utveckla artefakten. Den stora skillnaden mellan de två arbetsformerna är att vid en 

Organisations-dominerad artefakt använder sig utvecklingsteamet av “End-users” 

(ung. slutanvändare) för att testa sin design, i ett tidigare skede.  

 

3. Reflection and Learning: I detta steg förändras fokus från att lösa det enskilda problemet och 

istället se till den bredare bilden. Hur kan de lärdomar som dras göras till en mer generell 

lärdom och hur kan dessa sedan appliceras är några av de frågor som besvaras i steget. De 

dubbla pilarna i figur 6, mellan steg ett och tre respektive steg två och tre, visar på hur 

Reflection and Learning förhåller sig till de andra två stegen, att arbetet som genomförs i 

Reflection and Learning är ett parallellt arbete och som återkommer genom hela processen 

(ibid). 

 

4. Formalisation of Learning: Det avslutande steget i metoden där syftet är att konkretisera och 

sammanfatta de lärdomar som dragits i arbetet. I figur 7a och 7b visas en kolumn i modellerna 

som kallas för Contribution (ung. bidrag). Kolumnen delas upp efter de olika intressenterna 

och forskningsansatsen ägs av forskarna, i figurerna 7a och 7b är det resultatet i den första 

raden - Design principles: designprinciper (ibid). 

 
Figur 7a - The Generic Schema for IT-Dominant BIE (Sein et al 2011)  
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Figur 7b - The Generic Schema for Organization-Dominant BIE (Sein et al 2011) 

3.1.1 Arbetsgruppen 

I arbetet har en referensgrupp på sju personer använts för att diskutera och ventilera resultaten i de 

olika iterationerna. Referensgruppen bestod av de olika element från branschen som i dagsläget 

kommer i kontakt med Förfrågningsunderlaget. De besitter stor erfarenhet av att skriva, granska och 

arbeta med förfrågningsunderlag och de tekniska aspekterna däri. Gruppen har bestått av två delar där 

“huvudkärnan” var den delen som i huvudsak låg bakom mycket av den information om hur 

beställaren arbetar med Förfrågningsunderlagen. Den andra gruppen, som var den till numerären 

största delen, användes för att samla in ett bredare spektrum av åsikter. 

3.1.2 Argumentation och reflektion av metod 

Som tidigare nämnts så är ADR en iterativ metod och anledningen till att en metod med denna 

utvecklingsmetodik valdes var på grund av projektets natur. Med ett behov av att jobba nära den 

beställande organisationen med mycket ”bollande” fram och tillbaka var en metod med återkoppling 

och iterativa inslag behövd. Det som gör att ADR-metoden blev projektets huvudmetod var dels på 

grund av de “principer” som Sein et al. (2011) postulerat. Redan i den första principen läggs tonvikt på 

att ADR bör eller skall användas på ett problem i fält och inte på teoretiska problem, talar metoden för 

att den är väl avvägd för ett projekt av denna karaktär. Med den andra principen beskriver Sein et al. 

(2011) att artefakten som skapas måste ha tydlig anknytning till rådande teorier i ämnet. Då projektet 

inte enbart är till för den beställande organisationen utan även skall generera forskning samt tillskott 

till det allmänna problemområdet skulle ett avvikande från denna princip kanske anses som att frångå 

god forskningspraxis. Metoden beskrivs även på följande vis:  

“ADR reaches into the very core of IS: designing IT artifacts while allowing for their emergence in an 

organizational context…” (Sein et al, 2011, s.53) och “ADR is a research method for generating 

prescriptive design knowledge through building and evaluating ensemble IT artifacts in an 

organizational setting.” (Sein et al, 2011, s.40) vilket kan tolkas som att när en IT-artefakt skall tas fram 

i samråd/närhet med en organisation så lämpar sig denna metod väl. Då detta projekt ämnar uppfylla 

dessa “krav” kan argumenteras för att metodvalet är adekvat. 

3.1.3 Andra metoder som finns att tillgå 

ADR som kombination av DR och AR gör att den tar från båda dessa metoder men vad särskiljer dessa 

metoder åt och vad är det som gör att varken DR eller AR är rimliga metodval för projektet? Båda 
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metoderna är av samma natur men skiljer sig på några fundamentala punkter. DR fokuserar på 

nyskapande IT-artefakter och det finns ofta är en indelning mellan den konstruerande och den 

utvärderande fasen (Cole, Purao, Rossi & Sein, 2005; Sein et al., 2011). Prioriteringsordningen i DR är 

först, och främst, artefakten för att efter tid och medel följas av den organisatoriska delen. Detta gör 

att DR inte är optimal för att användas i detta projekt då artefakten måste tas fram i så nära samråd 

med organisationen som möjligt samt att det som genereras även är ett förhållningssätt till den 

framtagna e-learningkursen. 

 

AR skulle då istället kunna vara en möjlighet och det finns i dag ett antal AR-metoder och de har alla i 

huvudsak två mål att uppfylla: att lösa befintliga praktiska problem och ge ett bidrag till forskningen, 

där detta löses genom ett nära arbete med mål-organisationen (Baskerville & Myers 2004). AR-

metoderna lägger, till motsats mot DR, sin vikt på den organisatoriska aspekten vilket leder till att även 

den har sina tillkortakommanden för detta projekt. 

 

Sammanfattningsvis lägger både DR och AR fokus på de två viktiga detaljerna i detta projekt, 

artefakten och det organisationsnära samarbetet, men då ingen av metoderna har ett lika stort fokus 

på båda aspekterna av projektet är det ett argument som talar för ett användande av ADR. 

3.2 Informationsinsamling 

3.2.1 Intervju 

Intervjuer nyttjades som en del av informationsinsamlingen och analyserades därefter kvalitativt, se 

avsnitt 3.3.  Upplägget på intervjuerna gjordes på olika sätt beroende på hur och när de genomfördes 

samt i vilket stadie av projektet de utfördes i. Inledningsvis användes intervjuer i person som kom att 

vara en blandning mellan typerna strukturerad och öppen, riktad för att skapa den initiala förståelsen. 

Därefter gjordes kortare intervjuer via Skype for Business (endast ljud) som hade syftet att etablera 

kontakt referensgruppen. Strukturen på de kortare intervjuerna kom att vara Strukturerad men med 

element av öppen, riktad för att möjliggöra “utsvävande” svar från den intervjuade. 

 

I Sallnäs (u.å.) uppställning av intervjuformer beskrivs skillnaden mellan olika intervjutyper. De främsta 

skillnaderna och det som talade för användning av en blandning av öppen, riktad och strukturerad 

intervjutyp är den analys som kan göras med intervjuunderlaget och kontexten/atmosfären på 

intervjun. Hos en Öppen, riktad intervju fås en mer begränsad analytisk data in men en mer empatisk 

miljö sätts. Den Strukturerade intervjun ger gott kvalitativt underlag men ger en rigidare intervju-

atmosfär. 

3.2.2 Enkät 

Som hjälpmedel för att sammanställa och fastställa om det fanns någon skillnad mellan Bygg- och 

Anläggningsbranschens syn på design av IT-system och e-learningkurser inom området Offentlig och de 

generella designprinciper som hittats genomfördes en enkät. Syftet med enkäten var att skapa en 

bredare uppfattning och vara del av underlag till en framtida design. Enkäten utformades med hjälp av 

Google formulär, den tillhandahölls som en elektronisk enkät och skickades ut till hela referensgruppen 

vilket gav ett maximalt antal på sju svar vid fullt deltagande. 
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3.3 Information-/dataanalys 

För att analysera den information/data som inhämtats användes kvalitativ innehållsanalys. Gunnarsson 

(2007) beskriver innehållsanalys som en teorilös metod som kan vara användbar när ingen direkt 

avgränsning för vad man intresserar sig för söks. Arving (2012) beskriver metoden som en stegvis 

analys av skriven och verbal kommunikation och det ger då bland annat en möjlighet att titta på 

outtalade regler eller koder. 

 

I detta projekt användes ingen specifik struktur för att bearbeta informationen annat än att 

intervjuerna sammanställdes efter varje iteration. De första intervjuerna som utfördes (med frågan: 

“Vad är problemet? Vad löser Trafikverket med e-kursen?”) sammanställdes för sig och nästkommande 

intervjuer sammanställdes för sig. Sammanställningarna skickades därefter löpande ut till de 

intervjuade för att återkoppla och försäkra att den röda tråden som var viktigt i den organisationsnära 

kontakten inte tappades bort.  

 

Trots att Goodwin (2009) beskriver enkäter som den vanligaste formen av insamling av kvantitativ data 

borde det finnas stora möjligheter att analysera resultaten i denna enkät med ett kvalitativt synsätt. 

Som kvantitativt verktyg kan denna enkät inte anses hålla ett så högt mått då den skickades till ett 

väldigt begränsat antal och därför inte kan får någon statistisk säkerhet. För att en enkät ska 

representera en generalisering av en population baserat på ett urval måste urvalet vara genomfört 

med noggrant definierade parametrar och bestå av cirka 30 till 400 individuella svar (beroende på 

populationsstorlek och säkerhet i den kvantitativa analysen) (Guthrie, 2010). Detta genomfördes 

dessvärre inte i denna enkät vilket ytterligare försämrar dess värde som ett kvantitativt verktyg. 
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4. Projektet - Trafikverket 

Myndigheten Trafikverket har uppgiften att ansvara för det långsiktiga planerandet av 

transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och 

underhåll av statliga vägar och järnvägar (Trafikverket, 2016-08-26). Trafikverket utför dock väldigt få 

projekt i egen regi och tillförlitar sig då istället på externa kontraktörer. För att fastställa vilken 

kontraktör som skall utföra ett arbete och för att inte ojust konkurrens skall uppstå måste Trafikverket 

följa processen för offentlig upphandling. Som beskrivits finns det en rad problem som kan uppstå om 

ett Förfrågningsunderlag författas på ett dåligt sätt och det leder vidare till den problembild som ligger 

till grund för projekt. För att förstå problembilden och Trafikverkets specifika natur behöver en kortare 

introduktion av AMA och TRVAMA göras. 

4.1 AMA och TRVAMA 

4.1.1 AMA - Bakgrund och historia 

AMA är en samling av projektering- och utförandestandarder och krav, som ges ut av Svensk 

Byggtjänst AB. Dessa standarder och krav baseras på beprövade byggmetoder och vad som av 

branschen är god praxis och det utgör ofta underlag vid såväl projektering som vid utförande av 

detaljlösningar. Det första arbetet med att utveckla AMA påbörjades hösten 1945 på initiativ av 

Svenska Arkitekters Riksförbund. Vid AMAs uppstart gavs statliga medel till att bedriva arbetet men 

idag drivs AMA och uppdateringen av AMA av Svensk Byggtjänst AB, ett icke-statligt bolag (Ekbäck, 

2000, s.5). Idag finns det sammanlagt fem olika AMA-grenar: Anläggning, Hus, VVS, El och Kyl. 

Grenarna kompletteras bland annat med AF, Administrativa föreskrifter, som används för att 

bestämma de administrativa delarna i ett projekt såsom hur en betalning ska ske, när en betalning ska 

ske, var kan bilar parkeras i anslutning till arbetsplatsen osv. . (Byggipedia, Vad är AMA, u.å.). 

4.1.2 AMA och Förfrågningsunderlaget 

AMA är ett verktyg som kan användas som hjälp vid upprättandet av en Teknisk beskrivning i ett 

Förfrågningsunderlag. Det finns inga krav på att använda sig av AMA men som beskrivs i avsnitt 4.1.1 

grundar sig AMA på beprövade metoder. För att åberopa användandet måste den Tekniska 

beskrivningen inledas med: ”Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA (TYP) (ÅR)”. Detta innebär 

att föreskrifterna kopplar an till den utpekade AMAn och följer de regler som ingår där.  
 

AMA utgörs av koder och är uppbyggt i en strikt hierarkisk struktur som följer klassifikationssystemet 

BSAB8. Ett exempel på en AMA-kod: SNB.1 - Fasta ljusarmaturer för öppen montering (AMA EL 16). 

Många koder återföljs av kravtexter och/eller Råd och Anvisningar – RA (saker att tänka på). 

Kravtexterna är i regel utformade efter lagar, förordningar och regler. I denna specifika kod ser 

kravtexten ut på följande vis:  

                                                           
8
 BSAB-systemet består av koder i form av en serie bokstäver och siffror med tillhörande rubrik som betecknar 

olika typer av byggdelar eller produktionsresultat. 
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”Ljusarmatur monterad under kabelstege eller kabelränna 

Ljusarmatur ska fästas så att: 

 kabelförläggning inte hindras 

 fästanordningar inte skadar kablar 

 skadlig temperatur inte uppstår på kablar ” 

   (AMA EL 16 – SNB.1) 

För att underlätta uppförandet av den tekniska beskrivningen räcker det att föra in en AMA-kod in i 

den Tekniska beskrivningen, då medföljer eventuell kravtext automatiskt. Om särskilda krav ställs av 

beställaren, till exempel en högre säkerhet kring något, kan avsteg från AMAs krav göras. Då måste 

tillägget finnas med i den tekniska beskrivningen. Vid speciella fall kan även nya koder skapas, om till 

exempel något nytt material eller nya bestämmelser har utkommit som inte finns beskrivet i AMA än. 

Detta kan göras av en enskild författare av en teknisk beskrivning men då måste tydlighet av att den 

ännu inte finns upptagen in i den ”officiella AMAn” göras (ama.svenskbyggtjänst.se u.å.). 

4.1.3 TRVAMA - Trafikverkets egen AMA 

Trafikverket har med sina unika uppdrag, som bland annat innebär att ombesörja underhåll och 

utbyggnad av Sveriges järnvägar, skapat en egen variation på AMA. Trafikverkets AMA finns i två olika 

utföranden, TrafikverksAMA (TRVAMA) - EL och TRVAMA - Anläggning. Arbetet med att utforma den 

egna AMAn påbörjades bland annat efter att uppförandet av tekniska beskrivningar tillförde så  

många ”egna koder”. För att de egna koderna inte skulle skapa förvirring (en hemgjord kod står för x 

idag och y imorgon) och för att möjliggöra att de skulle kunna återanvändas sammanställdes de i 

respektive TRVAMA.  

4.2 Problembild 

Trafikverket arbetar likt andra myndigheter och offentliga verksamheter efter Lagen  

om offentlig upphandling. När Trafikverket ska genomföra nybyggnation eller renovering  

måste de följa den process som lagen innebär. Figur 8 visar Trafikverkets process över  

upphandlingen där steget Författa FU genomförs av Konsulter och skiljer sig då något  

från Figur 1. Trafikverket anlitar Konsulter som hjälp vid författandet av förfrågningsunderlag men i 

övrigt går processen till på samma sätt som beskrivs i avsnitt 1.2. 

 Figur 8 – Trafikverkets process för offentlig upphandling 

Konsultsteget innebär att de Förfrågningsunderlag som författas kan skilja sig mycket mellan underlag 

och underlag vilket Trafikverket vill motverka. Möjliga följder av att underlagen inte är enhetliga är att 

de både blir svårare att kontrollgranska av Trafikverket samt att de blir svårare för 
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entreprenörer/leverantörer att lägga rätta anbud. För att uppnå en högre uniformhet i författade 

underlag har beslut tagits om att en kurs av e-learningformat bör utformas med fokus på att utbilda i 

författandet, läsandet och tolkningen av förfrågningsunderlagen. Målgrupp för e-kursen är i huvudsak 

konsulterna som uppför underlagen men även för entreprenörer/leverantörer för att även dessa kan 

få en högre kompetens i hur TRVAMA fungerar samt att de får en djupare förståelse över hur 

underlagen ska utformas.  

Värt att notera är också att trots Trafikverkets specifika krav och unika myndighetsuppdrag finns inga 

utbildningar tillhandahållna av Trafikverket gällande författandet av Förfrågningsunderlagen. 
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5. Resultat 

ADR 

För att tydliggöra vad som skedde i respektive steg i arbetsprocessen presenteras nedan resultatet av 

de iterationer som genomfördes. I respektive iterativa steg redovisas metodens olika faser var för sig 

för att tydliggöra varje iterations bidrag och ge en bättre helhetsbild av projektet. 

5.1 Första iterationen 

Innan iterationen egentligen kunde anses påbörjad genomfördes möten med nyckelpersoner ur 

referensgruppen, för att skapa en första uppfattning om omfattningen och vad TRV-AMA egentligen 

var, samt att det fanns möjlighet att genomföra Svensk Byggtjänst e-kurs för att få en referenspunkt. 

Under dessa möten ställdes spontana frågor för att fortsätta konversationer och vidare undersöka 

arbetets utsträckning och projektupplägg.  

5.1.1 Fas 1 Problem formulation 

Intervjusammanställning  

För att ytterligare avgränsa och tydliggöra problemställningen skickades frågan: Vad löser Trafikverket 

för problem med den här e-kursen?, ut till referensgruppen. Gruppen fick möjlighet att reflektera och 

tänka på denna fråga och när en tid sedan gått genomfördes kortare enskilda intervjuer via Skype for 

Business. Några av de svar som gavs var: 

 

- Enhetligt förfrågningsunderlag för entreprenörerna. Många konsulter som ”knåpar på egen 

kammare”, kan bli spretigt. 

 

- Ju mer man kan utbilda konsulterna desto bättre. 

 

- Att kommunicera ut att och hur TRVAMA ska användas av författare av tekniska beskrivningar. 

 

- ”En föreläsning i ett sammanhang där man lär sig använda och tillämpa TRVAMA” 

 

- ”Vad vill vi som beställare?” och ”Hur ser branschen på Trafikverket?” 

 

- Ju mer likartat desto bättre för Konsulterna, billigare och mer slimmat. 

 

- Tydlighet och att alla Förfrågningsunderlag blir lika. 

 

- Hur ska Förfrågningsunderlag se ut? Kan man bestämma ”regler” för hur underlaget skall se ut 

och lära ut dem i E-kursen? 

 

Dessa svar användes sedan för att skapa en första outline av e-learningkursens innehåll och 

sammanställdes i punkterna nedan. 
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- Ge en ökad förståelse till varför TRVAMA finns och hur det/den skall appliceras. 

 

- Belysa kopplingen mellan TRVAMA och AMA på punkter såsom Företrädesregeln och 

pyramidregeln men även AMA-nytt. 

 

- Visa kopplingen mellan TRVAMA och TDOK9. Dels förklara hur ett TDOK skall tolkas/läsas men 

även hur de är katalogiserade och hur de hittas. 

 

- Hjälpa konsulter/brukare av TRVAMA EL, att på ett entydigt sätt, författa/läsa 

Förfrågningsunderlag. 

 

- Innehålla tydliga instruktioner och riktlinjer för hur Trafikverket anser att ett 

Förfrågningsunderlag skall författas för att på så vis minska förvirring och misstag. 

 

- Om möjligt innehålla tidigare misstag och “felskrivna” Förfrågningsunderlag, som lärdomar för 

utbildnings-tagaren. 

PM till och för Trafikverket 

För att ytterligare bestämma och belysa de uppenbara och potentiella fördelarna som fanns med  

e-learningkursen samt de problemområden som den kunde påverka skrevs, på uppdrag av 

Trafikverket, ett PM för internt bruk. PM:et reflekterades och förfinades med problembeställaren i tre 

omgångar, alla tre inneslutna i denna första iteration. PM:et, Appendix 3, skulle användas som 

underlag för att fokusera på de positiva aspekter som kursen skulle kunna ge och på så vis främja 

arbetet med e-learning hos Trafikverket. 

 

PM:et och intervjuerna i Fas 1, Iteration 1, genomfördes i stort sett samtidigt, vilket ledde till att de 

påverkade varandra och det finns därför ingen inbördes kronologisk ordning mellan dessa två. 

5.1.2 Fas 2 - BIE 

Redan tidigt i denna iteration uppfördes en potentiell trädstruktur för kursen. Strukturen började ta sin 

form efter att endast en del intervjuerna var genomförda på grund av behovet av att tidigt teckna ner 

en bild över hur en möjlig lösning skulle kunna se ut. I figur 9 ses denna trädstruktur. 

 

                                                           
9
 TDOK – Trafikverkets dokumentation. 
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Figur 9 - e-learningkursens trädstruktur - Draft 1 

5.1.3 Fas 3 - Reflection and Learning 

I de inledande diskussionerna till iterationen framkom att vid tidigare utbildningar har stort fokus och 

mycket tid lagts på diskussioner och frågeställningar. Vid en heldagskurs, sex till åtta timmar, går ibland 

halva dagen åt till dessa diskussioner. Detta kunde sammanställas till en designprincip: 
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Möjliggöra diskussion och frågor 

Vid e-kurser i området Offentlig upphandling som vänder sig mot Bygg- och anläggningsbranschen bör 

möjligheter skapas för att tillåta frågor och diskussion att ta plats. 

Principen kan knytas till Pappas (2014) syn på Självbild hos vuxna elever. 

 

Referensgruppen tillfrågasdes om hur lång kursen borde vara och med längden på AMA-intro online 

som referens, med en genomförandetid på mellan 45 till 60 minuter, ansågs det relevant och lagom 

även för denna kurs. Bennett (2007) uppskattar att en lektion under en e-kurs bör pågå mellan 15 och 

30 minuter, för att upprätthålla motivation och optimera inlärningen. En planerad kurslängd på 45 till 

60 minuter, fördelat på tre lektioner, är därför rimlig. Detta kan sammanställas till en designprincip för 

kurs och avsnittslängd:  

Kurs och avsnittslängd – Kort men informativ 

Längden för en e-kurs i området Offentlig upphandling som vänder sig mot Bygg- och 

Anläggningsbranschen bör diskuteras tillsammans med målgruppen. Detta för att fylla beställarens 

behov men även så att den inte får en för lång genomförandetid. 

Denna princip kan inte knytas till någon befintlig designprincip. 

5.1.4 Sammanfattning Iteration 1 

I iterationen låg huvudfokus på att förstå och avgränsa problemet samt att skapa ett första utkast för 

organisationen att reflektera på. Iterationen förde med sig två designprinciper till nästkommande 

iterationer. 

5.2 Andra iterationen 

Som inledning till denna iteration skickades sammanställningen av intervjuerna samt trädstrukturen ut 

till referensgruppen att samla in feedback. 

5.2.1 Fas 1 - Problem formulation 

Problemet som följer med in i iterationen är att varken kursstruktur eller kursinnehåll är fastställt och 

det krävs därför ett fortsatt arbete med detta. Som del av problemformuleringen genomfördes en 

andra intervjuomgång med främsta fokus på reflektioner gällande sammanställningen och 

trädstrukturen som skickades ut. Sammanställning av Intervjuomgång två och analys av intervjuerna 

summeras nedan. 

- Reflektion och diskussion gällande sammanställningen samt frågan: Är det något ni uppenbart 

saknar eller något som bör ändras? 

- Kopplingar till AF-delen, när man tar fram ett förfrågningsunderlag - Vad ska “ligga 

var”? Är det en administrativ avgift eller ska det mängdas? 

 

- Liten/kort diskussion om MER10-el. Hur man mängdar, vad ska läggas var. 

 

                                                           
10

MER - Mät- och ersättningsregler. 
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- Beskriva varför man har ett TRVAMA EL när det redan finns ett AMA EL. 

 

- Jag tror att E-kursen även skall kunna innehålla något om det juridiska/ kontraktuella 

ansvaret. 

 

- Jag undrar om 1.1 – borde inte den handla om kopplingen till AMA EL? 

 

- 2.1 är jag inte helt klar vad som avses – dvs. kopplingen mellan TDOK och AMA (den 

intervjuade talar om det avsnitt som kallas för 2.1 - Kopplingen till AMA, där titeln på 

kapitel är TDOK) 

 

- ”De här y-koderna, ska de kopplas till en administrativ avgift eller mängdas?” 

 

- Lägga en mer generell fokus på Förfrågningsunderlaget och mer specifik fokus på den 

Tekniska beskrivningen. 

- Hur ser ni på ett slutprov? (Diskussion om någon form av certifiering för de som genomfört 

utbildningen har parallellt förts med problemägaren) 

- Man lägger ner lite mer engagemang med ett slutprov. 

 

- Det går nog inte att ha ett certifikat i dagsläget, vilket leder till att det inte går att ha 

ett officiellt slutprov. Slutprovet ger ett kvitto till mig, att jag har lärt mig det som 

utbildningen skulle utbilda i. Slutprovet tror jag är bra. 

 

- Kan bli svårt med slutprov om man inte har för generell information. 

 

(En något sämre uppslutning och möjlighet till intervjuer återfanns i denna intervjuomgång vilket ledde 

till att feedbacken som erhölls var något mindre än vid de tidigare intervjuerna).  

5.2.2 Fas 2 - BIE 

Efter intervjuerna som genomfördes fastställdes att strukturen på kursen verkade rimlig och utan 

större förändring var det den strukturen som kom att gälla i resterande delen av projektet. Nästa del 

var att tydligare bestämma vad som skulle ingå i kursen, samt var sagda delar skulle läggas. De i 

intervjuerna uppdagade “skall-krav” arbetades om och lades till som underrubriker på respektive 

avsnitt. 

I intervjuerna som tillhörde iterationen bestämdes att någon form av slutprov ansågs vara en bra idé. 

Slutprovet har som potential att bibehålla och öka motivation till att lära sig. Slutprovet skulle dock 

endast användas som en personlig måttstock på hur bra eller hur mycket man lärt sig och inte som 

någon examinerande eller certifierande del. Provet fick därför ett eget avsnitt i nästa upplaga och 

tillsammans med detta avsnitt lades också en rekapitulerande del med för att möjliggöra ett extra 

fokus på kritiska delar.  
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Då upplägget på kursen ansågs rimlig genomfördes endast små korrigeringar på denna och layouten 

omarbetades och döptes till Förslag på kursinnehåll, figurerna 10a och 10b visar version två av 

modellen. Mellan version ett och två av Förslag på kursinnehåll genomfördes kortare återkopplande 

frågor och åsikterna från referensgruppen integrerades in i modellen (Förslag på kursinnehåll version 

1, kan ses i Appendix 1, figurerna 4a och 4b). 

Figur 10a - Förslag på kursinnehåll version 2, avsnitt 1 och 2. 
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Figur 10b - Förslag på kursinnehåll version 2, avsnitt 3 och 4. 
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5.2.3 Fas 3 - Reflection and Learning 

Diskussionen om huruvida eleverna som tar kursen kommer att ha ett högre incitament till att ta till sig 

kunskapen i kursen om vetskapen om ett slutprov finns, genomfördes i denna iteration. Det beslutades 

att slutprovet endast skulle ha som syfte att ge eleven en kvittens på hur väl informationen gått in och 

inte vara underlag till eller möjliggöra certifiering. Detta formulerades som en designprincip: 

Slutprov – För att höja motivationen 

Vid e-kurser i området Offentlig upphandling som vänder sig mot Bygg- och anläggningsbranschen bör 

användandet av slut- eller diagnostiskt prov (som enbart kan ses av eleven) övervägas. Provet har 

potential att lyfta och bibehålla motivationen genom hela kursen. 

Principen kan kopplas till avsnitt 2.1.3.1 och argumenten som Rolandsson et al. (2002) presenterar. 

 

I iterationen har stort fokus legat på innehållet i kursen kontra design och utseende. Det märktes bland 

annat i intervjuer och diskussioner samt hur få synpunkter referensgruppen hade på kursstrukturen. 

Det formuleras som en designprincip: 

Innehåll kontra Design 

Vid e-kurser i området Offentlig upphandling som vänder sig mot Bygg- och anläggningsbranschen ska 

utformningen och framtagningen av kursen fokusera på att fånga innehållskrav och innehåll. 

Branschen verkar ha ett stort behov av att förmedla innehållstexter för att eliminera misstag och 

förvirring. 

 

De designprinciper som följde med från Iteration 1 diskuterades kort med referensgruppen och ingen 

förändring gjordes. 

5.2.5 Sammanfattning iteration 2 

I denna iteration diskuterades kursinnehållet vidare samtidigt som en tydligare struktur på avsnitten 

växte fram. Det som kvarstod till nästkommande iteration var frågeställningar kring designelement. 

Iterationen förde med sig två nya designprinciper och tidigare principer förändrades ej. 

5.3 Tredje iterationen 

I denna iteration utformades och genomfördes en enkät med syfte att fånga referensgruppens 

samlade uppfattning i ett antal designrelaterade påståenden, enkäten ses i sin helhet i Appendix 4 - 

Enkät till referensgruppen. 

5.3.1 Fas 1 - Problem formulation 

Fasen dominerades av enkäten och dess utformning där problemet var att bestämma vilka 

designelement som potentiellt har tyngst inverkan på en framtida design för kursen. De principer och 

faktorer som testades i enkäten ses i tabell 1. 
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Designprincip eller framgångsfaktor Källa 

Sträva efter konsekvens 

Gulliksen & Göransson 

(2002) 

Möjliggör för frekventa användare att använda genvägar 

Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar 

Stöd den inre känslan av kontroll 

Erbjud informativ återkoppling 

Reducera belastningen på korttidsminnet 

Sequence related concepts first 

Clark (2005) 

Allow learner control over display of animations 

Självbild 

Pappas (2014) 

Erfarenheters påverkan på lärandet 

Beredd att lära 

Förhållandet till lärandet 

Motivation till lärandet 

Simuleringar och övningar bör knytas till verkliga arbetsuppgifter Rolandsson et al. (2002) 

Attityd till datorer 

Sun et al. (2008) Datorångest 

Förmåga att komma åt och interagera med/på Internet 

Tabell 1 – Designprinciper och faktorer att testa i enkät 

5.3.2 Fas 2 - BIE 

När designprinciperna som skulle testas var bestämda kunde enkäten ta form för att därefter skickas 

ut till respondenterna. Enkäten bestod av ett antal frågor med fokus på design av IT-system generellt 

och e-learning specifikt samt med ett par kontrollfrågor gällande några av de framgångsfaktorer som  

Sun et al. (2008) använder i sin modell (fig 4). I tabell 2 syns kopplingen mellan frågor och respektive 

designprincip. 

 

Frågorna var av kort natur för att minska möjligheten till misstolkning och majoriteten av frågorna 

hade en svarsskala mellan 1 och 10, där 1 var stämmer inte alls och 10 var stämmer mycket väl. 

Hypotesen för enkätfrågorna var att vid “maximal poäng” anses påståendet sant ur ett 

designprincipiellt synsätt, det vill säga att om en respondent ger 10 poäng till ett påstående så kan 

antas att de principer som gäller generellt även gäller i detta specifika sammanhang.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sträva efter konsekvens x

Möjliggör för frekventa användare att använda genvägar x

Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar x x

Stöd den inre känslan av kontroll x x x x x

Erbjud informativ återkoppling x

Reducera belastningen på korttidsminnet x

Sequence related concepts first x

Allow learner control over display of animations x x

Självbild x x

Erfarenheters påverkan på lärandet x

Beredd att lära x x

Förhållandet till lärandet x x (x) x

Motivation till lärandet x x x

Simuleringar och övningar bör knytas till verkliga arbetsuppgifter (x) x x

Attityd till datorer x

Datorångest (x) x

Förmåga att komma åt och interagera med/på Internet x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabell 2 – Designprinciper i relation till enkätfrågorna. Sifforna representerar vilken fråga i enkäten som avses.  

(X) talar för svag koppling. 

Den slutliga svarsfrekvensen uppgick till 100 % och i tabell 3 visas resultatet av enkäten. Fråga-

kolumnen representerar enkätens frågor som rubriker och frågorna i sin helhet går att finna i Appendix 

4 - Enkät till referensgruppen. Medelvärdet på antal minuter för fråga Avsnitt - 1 beräknas som 

medelvärdet av varje svar (alternativ 4-8 minuter blev 6 minuter) för att därefter beräknas i sin helhet. 

Trots att deltagandet blev 100 % så blir enkäten enligt tidigare inte ett statistiskt säkert underlag på 

grund av sin ringa storlek men den kan fortfarande användas för att peka på trender och ett första 

antagande. 

Fråga  Medelvärde 

Del 1 

Konsekvent 8 7 8 9 7 7 10 8,0 

Genvägar - 1 10 4 9 8 7 10 10 8,3 

Genvägar - 2 9 8 8 6 10 9 10 8,6 

Genvägar - 3 9 8 8 7 5 8 5 7,1 

Kontroll - 1 10 6 7 10 8 8 8 8,1 

Kontroll - 2 10 10 6 7 7 7 10 8,1 

Avsnitt - 1 

4 – 8 

min 

2 – 4 

min 

2 – 4 

min 

1 – 2 

min 

1 – 2 

min 

1 – 2 

min 

2 – 4 

min 2,8 min 

Avsnitt - 2 9 6 9 8 8 7 10 8,1 

Del 2 

Självbild - 1 3 7 4 3 5 5 5 4,6 

Självbild - 2 8 9 7 7 7 7 10 7,9 

Tidigare 

erfarenheter 7 8 7 9 9 6 10 8,0 



 
Martin Jansson 

31  VT 2017 
  

 

Systemvetenskap 

Luleå Tekniska Universitet 

Institutionen för system och rymdteknik 

 

Beredd att lära - 

1 9 10 7 6 5 8 10 7,9 

Beredd att lära - 

2 6 8 7 7 9 10 10 8,1 

Förhållandet till 

informationen 8 10 9 9 10 9 10 9,3 

Motivation - 1 9 7 8 8 10 10 10 8,9 

Motivation - 2 9 8 7 7 8 9 10 8,3 

Del 3 

Min attityd till 

datorer 5 5 5 5 5 5 5 5,0 

Datorångest 1 1 1 1 1 1 4 1,4 

Internetvana 5 5 4 4 5 4 5 4,6 

Ålder 45 - 55 45 - 55 45 - 55 45 - 55 35 - 45 45 - 55 35 - 45 47,1 

Tabell 3 - Sammanställning av enkätsvar 

5.3.4 Fas 3 - Reflection and Learning 

Ett övervägande antal av påståendena i enkäten följer hypotesen som sattes upp tidigare. Den fråga 

som devierar mest och har ett relativt lågt medelvärde är Självbild – 1, ”Jag vill själv leta upp 

instruktioner om hur plattformen och dess funktioner fungerar.” Med det skulle kunna tolkas att 

referensgruppen tenderar till att inte vilja leta utan istället bli ”serverade” med information. Det kan 

sammanfattas i en designprincip: 

Servering av Meny- och Plattformsinstruktioner 

Vid e-kurser i området Offentlig upphandling som vänder sig mot Bygg- och anläggningsbranschen bör 

Meny- och Plattformsinstruktioner presenteras tidigt för att underlätta för kursdeltagarna. 

Designprincipen kopplas till Pappas(2014) princip för självbild. 

 

Svaren på frågan Datorångest hade ett väldigt lågt medelvärdet men en respondent gav ett 

alarmerande högt tal på denna fråga. Trots den statistiska svagheten i enkäten bör inte detta svar 

förkastas då det kan ha en stor negativ effekt på framgången för e-kursen. Därför formuleras följande 

designprincip: 

Förenklat användande 

Vid e-kurser i området Offentlig upphandling som vänder sig mot Bygg- och anläggningsbranschen bör 

faktorn Datorångest tas i beaktning och simplicitet i plattformen bör eftersträvas. 

Principen kopplas till faktorn för datorångest som Sun et al. (2008) tar upp. 

 

De designprinciper som följde med från Iteration 1 och 2 genomgick inga förändringar efter 

reflektioner över dessa. 
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5.3.5 Sammanfattning iteration 3 

Med denna iteration anses projektets undersökande del avslutad och förutom den kursstruktur med 

rubriker och underrubriker som togs fram, figur 10a och 10b, resulterade iterationerna i sex 

designprinciper: 

Kurs och avsnittslängd – Kort men informativ 

Möjliggöra diskussion och frågor 

Slutprov – För att höja motivationen 

Innehåll kontra Design 

Servering av Meny- och Plattformsinstruktioner 

Förenklat användande 

Dessa principer diskuteras och analyseras i avsnitt 6 Diskussion & Slutsatser som till viss del blir  

ADR-metodens fjärde fas – Formalisation of Learning. 
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6. Diskussion & Slutsatser 

Syftet med detta arbete har varit att ta fram en grund för en e-kurs för att förbättra författandet  

av Förfrågningsunderlag tillsammans med en offentlig verksamhet. För att uppfylla syftet har 

Trafikverket och dess samarbetspartners behov och krav samlats in under kvalitativa intervjuer samt 

med en enkät. Med stöd från forskningsmetoden Action Design Research (ADR) och från tidigare 

forskning, främst gällande framgångsfaktorer för e-learning och för faktorer gällande vuxnas lärande, 

har arbetet utgått utifrån den forskningsfråga som formulerades i projektets uppstart: 

Hur kan vi utveckla en e-learningkurs som förbättrar utformningen av förfrågningsunderlag inom 

offentlig sektor? 

Forskningsmetoden bedöms som ett lämpligt val då resultaten framkommit efter ett cykliskt och 

organisationsnära arbete och den har gett goda möjligheter att besvara forskningsfrågan. 

Samarbetet med Trafikverket och referensgruppen resulterade i en kursstruktur med rubriker och 

underrubriker. E-kursen som kan skapas med grunden lagd i detta arbete har potential att uppfylla den 

brist på e-kurser inom området för Offentlig upphandling i Trafikverkets specifika kontext. Arbetet med 

ADR-metoden och utvecklingen av kursstrukturen resulterade även i utformningen och formuleringen 

av ett antal designprinciper för e-kurser som vänder sig mot Bygg- och Anläggningsbranschen vid 

författandet av Förfrågningsunderlag. 

Den teoretiska bakgrunden och fältarbetet som utförts ger förhoppning om att alla tre behov som 

Kano (1995) beskriver kan uppfyllas och ge denna e-learningsatsning goda möjligheter att fullföljas och 

därefter ge ett gott resultat i form av förbättrade förfrågningsunderlag.  

6.1 Trafikverket och förfrågningsunderlaget 

Som beskrivits i avsnitt 4.2 Problembild önskar Trafikverket införa en e-kurs med fokus  

på utformning av förfrågningsunderlaget med syfte att öka enhetligheten och effektivisera 

upphandlingsprocessen. Tillsammans med dessa två behov framkom en tredje aspekt när PM:et i 

Appendix 3 togs fram. PM:et togs fram som ett internt underlag för Trafikverket och där belyses 

faktorn om utländska konsulter och att de ibland kan ha brister i förstålsen kring den offentliga 

upphandlingen och AMA och TRVAMA.  

I avsnitt 5.1.1 görs en första problemavgränsning genom att besvara frågan: Vad löser Trafikverket för 

problem med den här e-kursen? De svar som referensgruppens gav går i linjer med Trafikverkets egen 

uppfattning och det talar för att arbetet är relevant även för branschen som Trafikverket arbetar  

med och runt. Med hjälp av Trädstrukturen som ses i figur 9, som sedan förfinades till  

Förslag på kursinnehåll version 2 (fig. 10a och 10b), kunde referensgruppens åsikter reflekteras tillbaka 

och förankras, för att undvika och minimera missförstånd. 

Trafikverkets beskriver tre behov tillsammans med konsekvenserna som tas upp i avsnitt 1.2 för dåliga 

förfrågningsunderlag ger det en helhetsbild över vad e-kursen har möjlighet att lösa för problem. 

PM:et tar upp den viktigare konsekvensen anseende, att om Trafikverket skriver dåliga underlag 

påverkas synen på myndigheten och det kan leda till att både nya samarbeten utbliver såväl som  

att gamla samarbeten bryts upp. Ser man till upphandlindsprocessen i generella drag så är 

konsekvenserna i avsnitt 1.2 av större vikt men ser man till de konsekvenser som tas upp i PM:et så är 

de av en mer riktad karaktär för Trafikverket.  
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Nedan beskrivs kortfattat samtliga konsekvenser som beskrivs i avsnitt 1.2 och den möjliga påverkan 

som e-kursen kan ha på dessa. 

1. Den första konsekvensen var att entreprenörer har svårigheter att läsa och tolka underlaget. 

Det kan avhjälpas med att majoriteten av underlagen får ett gemensamt utseende. Ett 

gemensamt utseende skulle medföra att alla underlag följer samma ”röda tråd” och 

entreprenören känner igen sig från underlag till underlag. 

2. Den andra konsekvensen var att entreprenörer kan känna sig missgynnade i 

upphandlingsprocessen och på så vis ta ärendet till domstol. Som beskrivits kan detta även ske 

vid ”korrekt uppförda underlag” men bättre författade underlag har potential att inkludera fler 

entreprenörer i processen. 

3. Den sista konsekvensen var att fel uppdagas sent i byggprocessen vilket kan leda till stora 

merkostnader och tidspålägg. De kan avhjälpas med en bättre förståelse om underliggande 

krav och behovstexter i TRVAMA som kursdeltagarna kan få i e-kursen.  

Om alla dessa påföljder motverkas med e-kursen bör även konsekvensen gällande skador på 

myndighetens anseende motverkas. 

Tillsammans med ovan nämna potentialer kan e-kursen medföra kortare författandetid för 

förfrågningsunderlagen hos konsulterna då de har möjlighet att få ett bättre flyt och kan producera 

underlag som liknar varandra eller enkelt applicera sina problem på den ”mall” som e-kursen har 

förhoppning av att bli. Dessutom kan ett väldefinierat och noga utvalt kursmaterial möjliggöra att 

kursen publiceras på engelska för att på så vis nå målgrupper som ej har svenska som modersmål, till 

exempel problemet med utländska konsulter. 

6.2 Designprinciper 

I avsnitt 5 har de sex principer för design av e-kurser som togs fram som en del av arbetet presenterats 

kortfattat och i följande avsnitt analyseras de vidare, tolkas och presenteras i sina slutgiltiga 

formuleringar. 

6.2.1 Möjliggöra diskussion och frågor 

Som tidigare beskrivits framkom det i diskussioner med referensgruppen att stora delar av tidigare 

hållna utbildningar har gått åt till frågor och diskussioner om problem och bestämmelser. Tillsammans 

med ett relativt högt värde på frågan Självbild – 2 Det är viktigt att kunna kontakta ”instruktör”/lärare 

om jag fastnar eller inte förstår något (7,9 av 10) kan slutsatser dras om att branschen lägger relativt 

stor vikt runt värdet av att vädra sina funderingar och ställa frågor. Designprincipen formuleras enligt: 

Vid e-kurser i området Offentlig upphandling som vänder sig mot Bygg- och anläggningsbranschen bör 

möjligheter skapas för att tillåta att frågor och diskussioner ska kunna ta plats. 

En möjlig anledning behovet av att diskutera och ställa frågor kan vara på grund av att man vill skapa 

en diskussion för att föra arbetet med AMA vidare. Denna designprincip och den beskriven av Pappas 

(2014), att elever ska ha kunna ställa frågor om de fastnat i sina studier, skiljer sig åt. Pappas (2014) 

princip kan tolkas som att frågor som uppstår är av karaktären: Hur ska jag göra nu? eller Hjälp, jag 

förstår inte. Det som framkom i diskussion med referensgruppen var istället att branschen tenderar att 
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ställa frågor av formen: Varför är det så? och Hur kommer det sig att…?. Det kan dock anses att den 

nya designprincipen inte utesluter någon av fråge-varianterna. 

Principen skulle kunna realiseras i detta specifika fall antingen via nätbaserade diskussionsforum  

som regelbundet bemannas av sakkunnig personal/handledare eller med hjälp av särskilda 

dagar/seminarier med diskussioner som enda avsikt. Om särskilda dagar/seminarier nyttjas gör sig 

även slutsatsen som Rolandsson et al. (2002) drog gällande att utnyttja fördelarna med de olika 

utbildningsmetoderna påmind. 

6.2.2 Kurs och avsnittslängd – Kort men informativ 

Som en del av diskussionen om layout tillfrågades referensgruppen om längden på kursen. Inga 

uppenbara tidigare erfarenheter utöver AMA-intro Online kunde hittas i referensgruppen och därför 

blev den något av en måttstock. Att referensgruppen ansåg AMA-intro Online lagom lång skulle kunna 

bero på att branschen önskar en kort men informativ kurs som inte håller på för länge. Det kan i sin tur 

bero på många olika orsaker men där ett rimligt antagande är att med stor sannolikhet har många olika 

åtaganden. Designprincipen formuleras på följande vis: 

Längden för en e-kurs i området Offentlig upphandling som vänder sig mot Bygg- och 

Anläggningsbranschen bör diskuteras tillsammans med målgruppen. Detta för att fylla beställarens 

behov men även så att den inte får en för lång genomförandetid. 

Att kurslängden måste variera och inte kan genomföras enligt en schablon-tid kan härledas till att 

kurslängden på redan etablerade kurser inom andra områden varierar kraftigt. Basala hygienrutiner 

uppges pågå i 15 minuter (vårdgivarguiden.se, 2016-08-10) medan Cisco erbjuder ett antal 

Certifieringskurser inom nätverksteknik med genomförande på mellan fem till sex timmar och upp till 

tre dagar (learningnetworkstore.cisco.com, u.å.). Att ta in en målgrupps reflektioner och synpunkter 

samt synka dessa med beställarens behov känns relevant då kurslängden kan påverka hur väl kursen 

mottas av målgruppen. 

6.2.3 Slutprov – För att höja motivationen 

Diskussionen om slutprov som hölls med referensgruppen initierades med samtal om certifiering, dock 

uppdagades det snabbt att det var en bra idé i teorin men svår att genomföra praktiskt och med 

gällande regler om och kring den Offentliga upphandlingen. Slutprovet som en ett rent motivatoriskt 

verktyg gillades dock men då skulle provet och dess resultat endast kunna ses av studenten och inte av 

arbetsgivare eller motsvarande. Det gör att designprincipen formuleras enligt: 

Vid e-kurser i området Offentlig upphandling som vänder sig mot Bygg- och anläggningsbranschen bör 

användandet av slut- eller diagnostiskt prov (som enbart kan ses av eleven) övervägas. Provet har 

potential att lyfta och bibehålla motivationen genom hela kursen. 

Trots att kursens längd i detta specifika fall inte är särledes lång kan den motivation som Rolandsson et 

al. (2002) beskriver som avgörande för en kurs kanske bevaras i och med ett prov av denna karaktär. 

6.2.4 Innehåll kontra Design 

I resultatet beskrivs denna princip först i den andra iterationen men den kunde anas redan i projektets 

första möten. Att den artikuleras och dokumenteras som en designprincip först i den andra iterationen 

beror på att det endast var en känsla under de första mötena. I iteration 2 och framförallt efter dess 
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tillhörande intervjuer märktes en tydlig fokusering och tidsfördelning. En konkret del i detta var de få 

kommentarer och att endast en kortare diskussion om layouten på kursen genomfördes. Tillsammans 

med mycket tidiga diskussioner om kursens layout där presenterade förslag togs emot med stor 

entusiasm och en känsla av att gruppen inte ens kunnat föreställa sig olika designalternativ. En 

designprincip formuleras efter detta som: 

Vid e-kurser i området Offentlig upphandling som vänder sig mot Bygg- och anläggningsbranschen ska 

utformningen och framtagningen av kursen fokusera på att fånga innehållskrav och innehåll. 

Branschen verkar ha ett stort behov av att förmedla innehållstexter för att eliminera misstag och 

förvirring. 

Den naivitet gentemot designlösningar som fanns i detta specifika fall kan bero på avsaknad av tidigare 

erfarenhet av e-kurser och således finns en risk att referensgruppens åsikter vinklats mot innehåll, 

eftersom kännedom om tekniska designalternativ varit för begränsade. Tidigare erfarenheter av  

e-kurser hos referensgruppen undersöktes däremot inte. 

6.2.5 Servering av Meny- och Plattformsinstruktioner 

Majoriteten av svaren på påståendena i enkäten följer hypotesen som sattes upp i avsnitt 5.3.2. För 

svaren på frågan Självbild – 1, ”Jag vill själv leta upp instruktioner om hur plattformen och dess 

funktioner fungerar.” devierar dock medelvärdet från hypotesen. Det kan sammanfattas i en 

designprincip enligt: 

Vid e-kurser i området Offentlig upphandling som vänder sig mot Bygg- och anläggningsbranschen bör 

Meny- och Plattformsinstruktioner presenteras tidigt för att underlätta för kursdeltagarna. 

Svaren på enkäten tyder på att referensgruppen inte vill leta och utforska en lärandeplattform och 

dess möjliga verktyg och funktioner. Designprincipen går att associera till Pappas(2014) princip för 

självbild men går emot det som beskrivs i denna. Det kan bero på att referensgruppen de facto lägger 

stor vikt på funktionerna och därför tidigt vill veta hur dessa fungerar för att på så vis underlätta 

navigationen i avsnitten/kursen. Men det kan även bero på att enkätdeltagarna känner ett behov av 

att ta tillvara på utbildningstiden och inte lägga extra tid/energi på att själva försöka förstå 

funktionerna.  

Viktigt att notera är att denna princip inte är väl förankrad eller validerad mot referensgruppen och det 

finns stort behov av att skicka ut enkäten till fler respondenter. 

6.2.6 Förenklat användande 

Som beskrivits ovan i 6.2.5 höll sig majoriteten av enkätsvaren till hypotesen beskriven i avsnitt 5.3.2. 

Svaren på frågan Datorångest, ”Jag tycker att det är jobbigt att göra eller lära mig något nytt med/på 

en dator.” höll även dem sig nära hypotesen sånär som hos en respondent. Denne ende respondent 

gav ett värde väldigt avvikande från resterande svar. Det tillsammans med att konsekvenserna som 

frågan innebär är relativt allvarliga gjorde att trots sitt svaga statistiska värde bör resultatet inte 

försummas. Därför formuleras följande designprincip: 

Vid e-kurser i området Offentlig upphandling som vänder sig mot Bygg- och anläggningsbranschen bör 

faktorn Datorångest tas i beaktning och simplicitet i plattformen bör eftersträvas. 

Som Tabell 2 visar kopplas frågan Datorångest ihop med en av de faktorer som Sun et al. (2008) tog 

upp som avgörande för en e-kurs framgångar. Trots att svaren med stor sannolikhet inte är 
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representativa och att inga uppenbara anledningar till svaren på frågan återfinns är den mycket viktig 

att ta upp då den har potential att vara avgörande för kursen.  

Som principen beskriven i avsnitt 6.2.5 är det av vikt att notera att denna princip inte är väl förankrad 

eller validerad mot referensgruppen och det finns stort behov av att skicka ut enkäten till fler 

respondenter. 

6.3 Framtida forskning  

Fortsatt forskning bör koncentrera sig på att skicka ut enkäten som togs fram till fler inom  

Bygg- och Anläggningsbranschen för att på så vis få en bättre statistik och då möjliggöra för att 

antingen dementera eller bekräfta de fynd som gjordes i detta arbete. Enkäten kan också ge en 

bredare bild som kan medföra att fler designprinciper hittas. Tillsammans med detta bör också 

utvärdering och undersökning utföras om huruvida e-kursen genererade kvalitetshöjningar i författade 

förfrågningsunderlag eller ej. 
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Appendix 1 - Figurer 

 

 
Figur 1 - Andel företag (med 10 anställda eller fler) som har sysselsatta som distansarbetar, procent efter företagsstorlek och 

år (Statistik från SCB, senast uppdaterad 2015-11-25) 

 

 
Figur 2 - Antal studenter i distansutbildning och därav enbart distans läsåren 2003/04–2012/13 (SCB, Statistiska 

meddelanden, 2014-04-24)  
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Figur 3 -  Dimensions and antecedents of perceived e-Learner satisfaction. Sun et al. (2008, s.3) 
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Figur 4a - Förslag på kursinnehåll version 1, avsnitt 1 och 2. 
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Figur 4b - Förslag på kursinnehåll version 1, avsnitt 3 och 4.  
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Appendix 2 - Enkätsvar från Svensk Byggtjänst AB 
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Appendix 3 - PM till och för Trafikverket 

E-kurs TRVAMA EL - Våren 2017 

Inledning - Bakgrund 

En e-kurs, även kallad e-learning eller e-lärande, medför ett steg vidare i den ständigt ökande 

digitaliseringen. Genom att förlägga/tillhandahålla kurser och läromaterial via portaler nåbara via 

intranät eller internet, kan elever i större utsträckning styra över sin utbildningstid och sin 

utbildningstakt. Med möjlighet att styra över sin egen tid kan optimering av resurser ske, en utbildning 

kan genomföras när tid finnes istället för att tid skall allokeras och resor bokas. 

AMA - Online 

Våren 2016 skapade och lanserade Svensk byggtjänst en onlinekurs vars syfte att ge eleven en 

introduktion i AMA, kursen heter “AMA-intro onlinekurs”. Onlinekursen finns tillgänglig på Svensk 

byggtjänst och har i stort tagits emot positivt av dess användare. 

Frågeställningar 

Trafikverkets söker att starta upp ett eget e-lärande för att få en mer enhetlig syn på TRVAMA EL och 

dess nyttjande, en bredare förståelse för TRVAMA EL och dess koppling till TDOK och AMA EL, samt för 

att höja kunskapsnivån på en bred front. Syftet med detta PM är att skapa ett underlag och besvara 

frågor som uppstått i samband med det inledande arbetet med e-kursen. 

 

Dessa frågor är följande: 

 

- Vilken är nyttan för Trafikverket att tillverka/medverka i E-kursens utförande? 

Om Trafikverket står för designen och innehållet i e-kursen får man på så vis möjlighet att sätta 

sin egen prägel på kursmaterialet samt en god grund till framtida e-initiativ i Trafikverkets regi. 

 

- Vad får Trafikverket ut av E-initiativet? 

Ett e-lärande kan på kort sikt öka kunskaperna för “redan befintliga” konsulter och på lång sikt 

sätta en högre “utgångsstandard” för nya konsulter och höja kvalitén på arbetet med TRVAMA. 

 

- Vad får konsulterna ut av att läsa/ta E-kursen? 

 

- Konsulterna får en högre förståelse för TRVAMA och hur man applicerar denna vid 

utformning av ett Förfrågningsunderlag (FU). Detta kan förhoppningsvis leda till färre 

misstag vid utformning av FU:n. 

 

- Internationella konsulter, e.g. konsulter som ej har svenska som modersmål och/eller 

tidigare erfarenheter av AMA eller TRVAMA, får en möjlighet att utbilda sig själva i 

egen takt. I kombination med AMA - intro Online kan dessa konsulter få en helhetsbild 
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och Trafikverket kan få nya konsulter “att förfoga över”. 

  

- Varför ska konsulterna läsa/ta E-kursen? 

Med e-kursen kan Trafikverket kräva en högre standard av konsulterna vilket kan leda 

till att konsulterna gör bättre FU:n i framtiden. 

Konsekvenser 

Konsekvenserna som kan uppstå vid ett felskrivet Förfrågningsunderlag är många men några av de som 

kan anses vara uppenbara men som inte får försummas är: 

- Att ett felskrivet FU kan leda till merkostnader, både hos byggande entreprenör såväl som för 

Trafikverket. 

- Att det kan vara starten på en dålig relation mellan Trafikverket och entreprenören. 

- Att misstolkningar som görs kan ge stora och/eller små förseningar i byggtid men som även 

skulle kunna ge både arbetsmiljöproblem såväl som andra risker. 

- Att det riskerar att bli en tvist mellan Trafikverket och entreprenör i domstol. 

Dessa konsekvenser kan i förlängningen få andra efterdyningar såsom avslutat samarbete med 

entreprenör och skadat anseende hos andra entreprenörer. 

Slutsats 

Om Trafikverket startar ett e-initiativ kan det leda till ett flertal positiva effekter: 

- En höjning av konsulternas kompetens inom användandet av TRVAMA. Detta skulle i sin tur 

leda till en större och bredare förståelse för TRVAMA och möjliggöra en högre kompetens 

gällande utformningen av Förfrågningsunderlagen. 

 

- Trafikverkets utformnings av utbildningsmaterialet ger en möjlighet för Trafikverket att på kort 

sikt sätta en standard och ställa krav på framtida Förfrågningsunderlag och på lång sikt 

eliminera misstag i Förfrågningsunderlagen.  

 

- Trafikverket kan ta detta tillfälle i akt att starta upp egna e-kurser inom TRVAMA. Efter 

utvärdering av e-kursen i TRVAMA EL skulle motsvarande kurser kunna skapas i andra fält, 

såsom TRVAMA Anläggning. 

- Intresse från Trafikverksskolan att ta del av e-kurser har lyfts. Dem har märkt av ett 

intresse hos Konsulter/Entreprenörer för utbildning/-ar i TRVAMA:s koder och 

förklaringstexter, då denna utbildning saknas i dagsläget. Ett samarbete på denna nivå 

skulle ytterligare främja Trafikverkets Förfrågningsunderlags-standard och 

Trafikverkets arbete med TRVAMA. 

 

- Väl definierat material med en plattform som kan underlätta förändring ger utbildningen en 

“lättåtkomlig dynamik”, dvs. att utbildningen kan förändras på ett sätt som en lärarledd 

utbildning inte kommer åt. Om synpunkter från elever lyckas inkorporeras och/eller en 

“förändringslogg” kan publiceras (kan skickas som mail till dem som köpt kursen, både dem 

som har tillgång till kursen och till dem vars tillgång löpt ut) ökar även det dynamiken i 
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utbildningen. 

 

- Med ökat antal internationella konsulter kan det komma ett behov/finns ett behov av att hålla 

utbildningar på engelska. Med det väl definierade material som tas fram till onlinekursen på 

svenska finns goda möjligheter att översätta och erbjuda e-lärandet även på engelska. 
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Appendix 4 – Designprincipsenkät 
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