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Sammanfattning 
E-utbildning ligger i tiden. För individen som vill förkovra sig är e-utbildningar lättillgängliga och 
för företaget som vill hålla sin personal uppdaterad är de effektiva och relativt resurssnåla. De är 
tids- och rumsoberoende och kan genomföras i den takt som passar individen. I denna studie har 
en e-utbildning på ett stort svenskt möbelföretag undersökts. Utbildningen är obligatorisk på 
företaget och utbildningens målgrupp är därför väldigt omfattande. Utbildningen som studerats 
har granskats utifrån lärteoretiska och användbarhetsteoretiska aspekter.  

Syftet med studien var dels att utvärdera utbildningen men också att utvärdera den metod som 
togs fram och användes vid utvärderingen. Studien genomfördes med hjälp av en modifierad 
version av kognitiv genomgång. Tre fiktiva karaktärer skapades för att representera målgruppen 
och användes istället för procentuell uppskattning av varje delhandling som vanligen används vid 
kognitiva genomgångar.  

Analysen av den kognitiva genomgångens resultat visar på svårigheterna med att skapa en 
utbildning som tilltalar en omfångsrik och heterogen målgrupp. Vi är alla olika och unika som 
personer, har olika förkunskaper och olika intresse av att förkovra oss vilket påverkar 
interaktionen med, och behållningen av utbildningen. Rapporten avslutas med förslag på 
förändringar, exempelvis rekommenderas att riktlinjer för utbildningarnas utformning tas fram 
för att öka kontinuiteten och likheten mellan utbildningar och mellan olika delar inom 
utbildningarna oavsett vem som skapar dem eller när de skapas. På så vis ökas flexibiliteten och 
olika delar kan bytas ut eller uppdateras samtidigt som helhetsintrycket och strukturen i 
utbildningen kan behållas. 

De metodologiska förändringarna som testades vid utvärderingen var framgångsrika men lämnar 
utrymme för fortsatta justeringar och förbättringar. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete är skrivet som en avslutande uppsats inom det kognitionsvetenskapliga 
programmet vid Linköpings Universitet. Uppsatsen vänder sig i första hand till studenter som 
genomgått likartad utbildning. 

I dagens globala samhälle där information vandrar fritt mellan individer, sammanhang och länder 
och där kunskap ses som en handelsvara blir det allt viktigare för individen, och företagen, att 
hålla sig uppdaterade med det senaste. På ett stort och omfattande företag som IKEA är 
e-utbildning ett effektivt och resurssnålt sätt att nå ut med information till sina medarbetare. 
E-utbildningar är oberoende av tid och rum vilket medför att deltagaren kan genomföra 
utbildningen i den takt och vid det tillfället som passar honom eller henne bäst. 

IKEA har ett brett utbud av e-utbildningar och denna studie inriktar sig på företagets 
hållbarhetsutbildning (sustainability) som är obligatorisk för dess medarbetare. Syftet med studien 
har varit att titta på utbildningen för att bedöma hur dess utformning lever upp till pedagogiska 
och användbarhetsteoretiska krav. Utvärderingen har skett med hjälp av en något modifierad 
kognitiv utvärdering. Tre grundläggande uppgifter i utbildningen användes för utvärderingen och 
analyserades grundligt utifrån tre tilltänkta användare och deras förmåga att lösa uppgifterna samt 
de delhandlingar som krävdes för att fullfölja uppgifterna. I normala fall vid en kognitiv 
genomgång estimeras varje handling och delhandling procentuellt efter sannolikheten att 
handlingen kommer att utföras. I denna studie användes istället tre fiktiva karaktärer för 
bedömningen. För varje delhandling bedömdes sannolikheten för varje individuell karaktär och 
dess framgång med att lösa uppgifterna.  

Resultaten från den kognitiva genomgången har sedan analyserats utifrån olika lärteorier samt 
användbarhetsteorier. Dessutom har teorier kring kunskap, intelligens och multipla intelligenser 
innefattats i studien. Den kognitiva genomgången genererade ett omfångsrikt exceldokument 
som av praktiska skäl inte tagits med i sin helhet i denna rapport. Utvalda, väsentliga delar finns 
samlade i Bilaga 1 längst bak i rapporten. I Bilaga 2 finns ett antal skärmdumpar från företagets 
intranät och från utbildningen för att skapa en uppfattning om gränssnitten och dess utföranden. 
Texten på skärmdumparna har valts att göras oläslig med hänsyn till företagsinformationen. 

1.1 Bakgrund, syften och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är tudelat, ett akademiskt syfte samt ett praktiskt syfte. Det akademiska syftet 
består i att utvärdera den metod och de tekniker som använts vid genomförandet av studien, det 
vill säga fusionen mellan kognitiv genomgång och målgruppsrepresentanter i form av fiktiva 
karaktärer. Det praktiska syftet har bestått i att utvärdera en befintlig e-utbildning för att 
undersöka hur dess utformning stämmer överens med de pedagogiska och 
användbarhetsteoretiska krav som ett databaserat läromedel bör leva upp till. 

Liksom syftet är även frågeställningen uppdelad i två olika frågeställningar, en akademisk 
frågeställning samt en praktisk frågeställning. Dels ”Vilka möjligheter och problem finns det med 
att använda karaktärer baserade på Gardners multipla intelligenser som grund för en kognitiv 
genomgång?” (akademisk frågeställning) samt ”Vilka problem har arketypiska anställda på ett 
internationellt möbelföretag med användbarheten i det interna e-utbildningsverktyget?” (praktisk 
frågeställning). 
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1.2 Begränsningar och kungörelser 
Med detta arbetes omfattning i åtanke har somliga begränsningar gjorts. Studien kommer utgå 
ifrån och omfatta följande: 

 Internetbaserad och arbetsplatsutbildning  

 Strukturerad utbildning utan interaktion med andra kursdeltagare eller utbildare 

 Asynkron utbildning, det vill säga icke-samtidig och därmed tidsoberoende 
utbildning 

 Utbildningen sett ur ett svenskt perspektiv, det vill säga med utgångspunkt i att 
användarna är bosatta i Sverige 

 Först och främst utbildningens utförande, inte dess innehåll 

 Analytisk utvärdering utan involvering av fysiska användare 

I detta arbete kommer en modifiering av Svensson och Åberg (2001, s.14) definition av 
begreppet e-utbildning (se avsnitt 2.1) att användas. Begreppet e-utbildning kommer att användas 
som synonymt med nätbaserat datorstött egenlärande. 

Uppsatsens formella utformning grundar sig i Hartmans (2005) bok ”Skrivhandledning – för 
examensarbeten och rapporter”. 

Tilläggas bör att författarinnan helgarbetat inom företaget sedan 2004 parallellt med sina studier. 
Under den tiden har hon arbetet på flera varuhus, inom olika befattningar/avdelningar samt även 
på företagets huvudkontor där flera olika yrkesområden, såsom marknadsföring; ekonomi; it; 
säljstyrning, delar utrymme. Författarinnan besitter således kunskap och personliga åsikter 
angående företaget som i största mån försökts bortse ifrån under processen att skapa denna 
uppsats. Omedveten partiskhet kan dock förekomma. Uppsatsen är skriven med företagets 
godkännande, dock utan någon inblandning eller restriktioner från deras sida. 



           Linköpings Universitet  Anna Wallin 
             Kognitionsvetenskapliga programmet  791004 
  VT11 

 

3 
 

2. Teoretisk bakgrund  
I uppsatsens teoretiska bakgrundsavsnitt återfinns tidigare forskning och teorier rörande ämnen 
och områden som är väsentliga för studien. Dels inbegrips begreppen kunskap och lärande och 
teorier däromkring, dels innefattas fakta kring det berörda företaget. Avsnittet avslutas med 
områden såsom användbarhetsdesign och kognitiv genomgång.  

2.1 E- utbildning 
”I olika sammanhang kallas e-learning för interaktivt lärande, interaktiv utbildning, elektroniskt 
lärande, datorbaserad utbildning. Det som dessa termer har gemensamt är att lärandet är 
internetbaserat och att det sker oberoende av tid och rum, interaktivt och ofta i samarbete med 
andra användare.” (Svensson & Åberg 2001, s.21).  

Svenska datatermgruppen, som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras 
inom svenska språket, beskriver begreppet e-learning enligt följande: ”Använd webbaserad 
utbildning, e-utbildning, webbutbildning, webbkurs, e-kurs eller kurs via Internet för eng.           
e-learning”. Vidare skriver de att ”Någon entydig definition av uttrycket e-learning finns inte; det 
används för många olika typer av datorbaserade utbildningar och utbildningsverktyg. Därför bör 
man om möjligt precisera vad som avses.” (Svenska datatermgruppen, 2010). 
Nationalencyklopedin beskriver begreppet på följande sätt: ”e-utbildning: webbaserad utbildning, 
webbutbildning, e-kurs, på engelska e-learning, utbildning med hjälp av Internet.” (www.ne.se).  

2.2 Kompetens och lärande 
Enligt nationalencyklopedin är kompetens likställt med kunnighet och skicklighet. Formell 
kompetens avser utbildning eller erfarenhet som krävs för en viss tjänst eller befattning. 
(www.ne.se).  I skriften ”det svårfångade begreppet” görs en bredare tolkning där begreppet 
omfattar dels ”att ha erforderlig eller lämplig förmåga och kvalitet” samt ”att ha förmågan att 
fungera och utvecklas på ett visst sätt” (Söderström 1991, s.2).   

Inom skolans värld delas begreppet kunskap in i fyra delar; fakta, förståelse, färdighet samt 
förtrogenhet (Skolverket 2006, s.6). Fakta innebär kunskap som inhämtas, det vill säga 
information; förståelse innebär kunskap som något meningsskapande och som reflekteras; färdigheter 
är kunskap som utförande och slutligen förtrogenhet är kunskap som omdöme och erfarenhet. 
(Ahlberg 1995, s.15). När det gäller kunskap inom arbetslivet, det vill säga kompetens, brukar 
förmågan till samarbete, kommunikation, kreativt tänkande, reflektion, intresse för att lära nytt 
också inkluderas (Svensson & Åberg 2001, s.70).  

Att ständigt utvecklas och lära nytt ställer krav på individen att hålla sig ajour med de senaste 
rönen inom sitt område vilket i sin tur kräver att det finns information och utbildningar 
tillgängliga för medborgarna.  

”Det är uppenbart att framtidens arbetsliv kommer att ställa ökade krav på teoretiska 
kunskaper, på kunskaper i språk och på social kompetens. Arbetslivet kommer också 
att ställa krav på ständigt förnyade kunskaper, och medborgaren måste vara beredd att 
ständigt vidga sin kompetens och att bli mera flexibel. […] Den samhällsförändring 
som nu äger rum innebär att kraven på utbildning och teoretiska kunskaper ökar. 
Utbildning och kompetensutveckling måste bli en livslång process som samhället och 
arbetslivet måste inrätta sig för att tillgodose. Men människorna måste själva ta ansvar 
för att de blir med i den processen. Ingen kan tvingas att lära.” (SOU 1998:84, s.21f).  

Att lära sig något är en aktiv process och något som varje individ måste tillägna sig. ”Information 
är inte kunskap utan enbart material för kunskap. Kunskap måste vi tillägna oss själva.” (Liedman 
2006, s.5). Liedman (2006) menar också att kunskap blir kunskap först när den kan sättas i ett 
sammanhang och göras till föremål för kritisk granskning (s.18). Svensson och Åberg (2001) är 
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inne på samma resonemang och har satt samman en överskådlig figur i ett försök att relatera 
begreppen till varandra. 

 

 

Figur 1. Svensson och Åberg 2001, s.85 

 

De flesta företag och därmed också arbetslivet har gått från toppstyrning till en mer 
decentraliserad organisation. Förr i tiden var arbetsfördelningen inom företag mer uppdelat än 
idag. Numera fokuseras individen och dess kompetens som tillsammans med övriga medarbetare 
utgör företagets samlade kompetens. Utvecklingen innebär att ”var och en måste vara kompetent 
att själv fatta de nödvändiga besluten, inom ramen för en gemensam inriktning och ett 
gemensamt mål.” (Mellander 1997, s.40). Vidare skriver Mellander (1997) att den omstrukturering 
som skett ställer krav på ett kontinuerligt lärande, kompetensutveckling, och listar tre skäl till 
detta:  

1. att ständigt utveckla känslan för vad affärsidén går ut på – så att man kan avgöra vad som 
är och, kanske framför allt, vad som inte är förenligt med den 

2. att löpande informera sig om och följa upp hur den egna verksamheten bidrar till 
helheten, till att företaget når sina mål 

3. att (inte minst) ständigt fördjupa och bredda den egna yrkeskompetensen (s.40).  

Att lärande är en kontinuerlig process har länge varit känt och redan på 1960-talet introducerade 
UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, begreppet 
”livslångt lärande”. Organisationens intention var att minska kunskapsklyftorna i samhället vilket 
i sin tur skulle öka jämställdheten och den sociala rättvisan. ”Länge såg man på begreppet med en 
slags humanistisk-idealistisk syn, det vill säga att livslångt lärande är en fortgående, självstyrd 
bildningsprocess inriktad mot individuell frigörelse och personligt själförverkligande.” (Sveriges 
förenade studentkårer 2002, s.6).   

Sedan begreppet ”livslångt lärande” introducerades har stora förändringar skett på 
arbetsmarknaden. Den ekonomiska och tekniska utvecklingen har lett till att begreppets 
ursprungliga humanistiska och idealistiska huvudtankar kompletterats med att ”lärandet är ett led 
i en strategi för ekonomiska och teknisk utveckling i arbetslivet och samhället.” (ibid.).  I och med 
detta synsätt är lärande inte enbart ”en idealistisk fråga utan främst [även] en rent ekonomisk. 
Detta eftersom lärandet bidrar till att öka individernas kompetens vilket leder till större 
möjligheter att få mer kvalificerade arbetsuppgifter.” (ibid.). Ur företagens synpunkt är det viktigt 
att vara ledande inom sitt område för att hålla jämna steg med sina konkurrenter. För de anställda 
gäller det att hålla sig uppdaterad så att inte andra anställda, eller andra intresserade av 
befattningen, anses mer kompetenta och därmed utgör ett hot mot den egna anställningen. ”Det 
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livslånga lärandet kommer att kräva att den enskilde tar ett större ansvar för den egna 
kompetensutvecklingen.” (SOU 1998:84, s.25).  

2.3 Lärteorier och den förändrade kunskapssynen 
Synen på kunskap och inlärning har förändrats genom tiderna. I början av förra seklet 
dominerade den behavioristiska kunskapssynen. Behavioristerna var intresserade av det reella, 
det konkreta och verkliga. De inriktade sig på det empiriska, det som kunde observeras och 
studeras. Inlärning betraktades som en förändring av det yttre, observerbara beteendet och 
lärandet ansågs vara grundat i individens fysiska erfarenheter. Två betydelsefulla män inom 
behaviorismen var Pavlov och Skinner. Pavlov kunde med hjälp av hundar och deras 
reflexbeteende påvisa att nya beteende kan läras in baserat på tidigare erfarenheter. Hans 
upptäckt var dock väldigt begränsad eftersom det förutsatte att reflexbeteendet kontrollerades av 
stimuli som från början inte hade något naturligt samband. Skinner vidareutvecklade dock hans 
teori och konstaterade att människan har en benägenhet att upprepa sådana beteenden som 
belönas. Detsamma gäller för motsatsen, beteenden som inte belönas eller som bestraffas har en 
benägenhet att upphöra. Detta eftersom individen antingen får en icke-önskvärd respons eller 
ingen respons alls (Säljö 2003, s.49ff).  

Nya influenser i mitten av förra seklet ledde till att behaviorismen fick konkurrens av nya ideal. 
Kognitivismen är en samling olika teorier som alla har gemensamt att de, till skillnad från 
behavioristerna, skiljde mellan kropp och intellekt. De menade att det var möjligt att studera 
enbart tankeverksamheten hos en individ. Piaget som var en av de stora förespråkarna för 
kognitivismen menade att ”människor inte kan nå kunskap om världen direkt genom sina sinnen, 
utan det är först och främst genom våra handlingar som vi får en förändrad syn på världen.” 
(Ahlberg 1995, s.25).  

Konstruktivismen, som är den största genren inom kognitivismen, menade att lärande inte 
innebär att individen passivt tar emot information. Istället konstruerar individen själv sin egen 
förståelse av omvärlden genom sitt agerande i den. ”När barnet studerar och manipulerar 
omvärlden fysiskt och begreppsligt, konstruerar det samtidigt en personligt meningsfull bild av 
världen.” (Säljö 2003, s.59).  

Piaget ansåg att tänkandet utvecklades inifrån och menade att lärande har sitt ursprung i en inre 
obalans hos individen. Först när vi är mogna kommer vi att vara mottagliga för olika sorters 
insikter. Som individer drivs vi av en obalans (disekvilibrium) mellan vår föreställningsvärld och 
vad som vi faktiskt varseblir. Obalansen leder till att individen antingen kommer att korrigera sina 
kognitiva strukturer av omvärlden (ackommodation) eller till att utöka de redan befintliga 
strukturerna utifrån de nya erfarenheterna (assimilation). ”Att utvecklas kognitivt är […] att göra 
erfarenheter som korrigerar ens världsbild och därmed utvecklar intellektet.” (ibid., s.60).  

Kognitivisterna bortsåg dock från omständigheterna runt omkring individen och studerade 
förbehållslöst tänkandet som ett isolerat fenomen. Piagets konstruktivistiska teorier grundade sig i 
ett inifrån-ut-perspektiv där individens lärande och utveckling ansågs beroende av individen och 
dess mognad. Med dessa tankar som underlag utvecklades en ny genre bland kunskapsteorierna, 
det sociokulturella perspektivet med Vygotskijs teorier som grund, där även det sociala och det 
kulturella inkluderades. Enligt detta perspektiv påverkas individen av sin omgivning och dennes 
lärande och utveckling anses initieras redan vid födseln. 

Enligt det sociokulturella perspektivet är kommunikativa processer centrala för individens lärande 
och utveckling, språket ses som ett viktigt redskap med vilket individen medierar sin omgivning.  
”Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter.” (Säljö 
2000, s.37). Kommunikation och språkanvändning ses som länken mellan individens inre 
(tänkandet) och individens yttre (interaktion). De sociokulturella förespråkarna menar att det är 
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genom språket som individen kommunicerar, samarbetar och tar lärdom av varandra. Kunskap är 
till stor del insikter som lånats av andra och som vi tagit till oss och kunnat göra till våra egna 
insikter tack vare språket. ”I en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och 
kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden.” (ibid., s.13). 

Traditionell kunskapssyn Utvecklingsinriktad kunskapssyn 

Kunskap som produkt Kunskap som situationsbunden och selektiv 

Kunskap som generell och objektiv Teori och praktik förutsätter varandra 

Teori och praktik är väsensskilda och åtskilda Kunskap är värdeberoende 

Kunskap är neutral Kunskap som konstruktion, nyskapande 

Kunskap som avbildning  

Kunskap som återgivande  

  

Traditionell lärandeprocess Utvecklingsinriktad lärandeprocess 

Ytinriktat lärande Djupinriktat lärande 

Anpassningsinriktat lärande Utvecklingsinriktat lärande 

Memorering av fakta Förståelse 

Yttre motivering Inre motivation 

Teoretiska fakta som grund Tidigare erfarenhet och fakta som grund 

Passiv studeranderoll Aktiv studeranderoll 

Examination som kontroll Examination som inlärning 

Mycket stoff, ytlig kunskap Begränsat stoff, djupare inlärning 

Enskilt lärande Lärande i samverkan med andra 

Reflektion skild från handling Kunskap i handling genom reflektion 

  

Traditionell lärande roll Utvecklingsinriktad läranderoll 

Förmedla kunskaper Handleda studerande 

Bestämma arbetssätt Erbjuda val mellan varierande arbetssätt 

Föräldrar-barn kommunikation Vuxen-vuxen kommunikation 

Utforma detaljerade instuderingsuppgifter Uppmuntra till ansvar för lärande 

Kunskap som process  

(Svensson & Åberg 2001, s.72) 

2.4 Multipla intelligenser 
Det är först när vi kan vidga och skifta vårt perspektiv på det mänskliga intellektet som vi kan 
värdera det rättvist och lära oss hur vi ska stimulera det i undervisning och utbildning menar 
Gardner (1994). Däremot finns det inte någon enhetlig definition vad gäller begreppet intelligens. 
Ordet härstammar från det latinska ordet intellege´ntia som kan översättas med förstånd, 
begåvning eller tankeförmåga. Förslag på definitioner av intelligens betonar ofta abstrakt 
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tänkande, relationstänkande, lärande, anpassning till nya situationer och effektivt utnyttjande av 
erfarenhet (www.ne.se). 

Dagens intelligenstest började ta form i början av nittonhundratalet. En fransk psykolog vid 
namn Binet började utforma tester för att kunna diagnostisera begåvningshandikappade barn. 
Tillsammans med den franske läkaren Théodore Simon skapade han den skala för 
intelligensmätning som senare kom att få stor genomslagskraft runtom i världen. 

Intelligenstester är dock oftast utformade så att testpersonen utför isolerade uppgifter som hon 
oftast aldrig utfört tidigare, och dessutom i en miljö som inte är naturlig för henne. Howard 
Gardner är en av dem som ifrågasätter intelligenstesternas validitet. Han menar att intelligens 
handlar om att lösa problem samt att skapa i meningsfyllda och naturliga sammanhang, därmed 
kan inte intelligensen testas i de tester som tagits fram för detsamma. (Armstrong 1998, s.11). 
Mänsklig intellektuell kompetens borde, enligt Gardner, innefatta problemlösningsverktyg som 
medför att individen kan lösa reella problem och tackla verkliga svårigheter. Han menar att dessa 
verktyg kan vara till hjälp för individen att skapa fungerande artefakter när de behövs samt ge 
henne möjlighet att upptäcka eller konstruera nya problem vilket i sin tur skulle leda till ny 
kunskap (Gardner 1994, s.54).  

Emanuelsson med flera (1991) har listat ett antal egenskaper som de anser var viktiga egenskaper 
vid problemlösning: ”analysförmåga, kreativitet (exempelvis förmåga att gissa), tålamod, 
självförtroende, förmåga att tänka logiskt, förmåga att tillämpa kunskaper.” (s.34). En som 
försökt fånga dessa begrepp mer vetenskapligt är Gardner, som utvecklade en teori om multipla 
intelligenser bestående av sju delar (Armstrong 1998, s.12f). De sju intelligenserna kan i sin tur 
delas in i tre övergripande kategorier (Gardner 1994, s.251). 

Personliga intelligenser 

Innefattar individens insikt i jaget samt medvetande om andra. Dessa intelligenser representerar 
dels individens självständiga existens och dels existensen av andra individer och kulturers sätt att 
presentera och tolka det personliga jaget.  

Interpersonell intelligens avser förmågan att uppfatta och urskilja förändringar i humör, 
avsikter och känslor hos andra medmänniskor samt att reagera på lämpligt vis på dessa signaler i 
rätt ögonblick. Intelligensen innefattar känslighet för ansiktsuttryck, röstlägen och gester samt att 
kunna känna igen och skilja på olika sorters interpersonella signaler.  

Intrapersonell intelligens innebär att individen har en korrekt bild av sig själv, självkännedom 
och förmågan att agera på ett lämpligt sätt utifrån kunskapen om sig själv. Förmågan att vara 
medveten om sina sinnesstämningar, sina avsikter, sitt temperament och sina önskningar. Att ha 
förmågan till självdisciplin och självanalys. 

Objektfria intelligenser 

De objektfria intelligenserna påverkas inte av vår fysiska omgivning utan återspeglar strukturen 
hos enskilda språk och musikverk. 

Lingvistisk intelligens åsyftar att behärska språket både muntigt och skriftligt; dels språkets 
uppbyggnad både vad gäller grammatik och ljudkonstruktion; dels språkets betydelse samt dess 
praktiska användning. Användningsområden där denna intelligens kommer till sin rätt är 
exempelvis inom retoriken, memoreringstekniker, informationsförmåga och metaspråksförmåga.  

Musikalisk intelligens. En person kan ha en formell eller en intuitiv förståelse för musik, eller 
bådadera. Förmågan innebär att individen kan uppfatta och urskilja olikheter samt omforma och 
uttrycka olika sorters musik. Intelligensen omfattar känsla för rytm, tonhöjd, melodi och 
klangfärg hos musikstycken. 
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Objektrelaterade intelligenser  

Dessa intelligenser har alla gemensamt att de styrs av den struktur och funktion hos objektet som 
individen är i kontakt med. 

Logisk-matematisk intelligens avser förmågan att använda siffror ändamålsenligt och kunna 
resonera logiskt. Att besitta en känsla för mönster och sammanhang, förklaringar, analyser, 
funktioner och andra abstraktioner. Kategorisering, klassificering, slutledning, generalisering, 
beräkningar och hypotesprövningar är alla exempel på processer som inbegriper den logisk-
matematiska intelligensen. 

Spatial intelligens innebär förmågan att kunna visualisera, att grafiskt åskådliggöra visuella eller 
spatiala idéer samt att kunna orientera sig i tre dimensioner. Att kunna uppfatta den visuella-
spatiala världen korrekt samt att kunna förändra den världen. Intelligensen innefattar känsla för 
färg och form, linjer och mönster samt förhållandet mellan elementen. 

Kroppslig-kinestetisk intelligens syftar till förmågan att kunna använda hela sin kropp för att 
uttrycka tankar och känslor. Att utnyttja sina händer till fullo för att framställa eller förändra 
föremål. Intelligensen inbegriper fysiska färdigheter såsom koordination, balans, fingerfärdighet, 
styrka, smidighet, hastighet samt djupsensibel, taktil och haptisk förmåga. 

Gardner har i efterhand kompletterat sina ursprungliga sju intelligenser med ytterligare en 
intelligens. Det senaste tillskottet bland intelligenserna kallar han naturintelligens. En person 
med naturintelligens är en individ med systematisk förmåga. Duktig på att identifiera medlemmar 
som tillhör en viss grupp eller art, att särskilja medlemmar av arter samt att identifiera existensen 
av andra, närliggande arter. Att kartlägga formella och informella relationer mellan arterna ingår 
också i denna intelligens. Personer som besitter naturintelligens har också en förkärlek till levande 
ting och att ta hand om, tämja samt samspela subtilt med olika levande varelser (Gardner 2001, 
s.52f).  

Ovannämnda åtta intelligenser är endast tankekonstruktioner. De är inte fysiskt verifierbara 
enheter, utan endast hanterbara vetenskapliga konstruktioner som är till för att underlätta 
avgränsningen och diskussionen av de processer och förmågor som flyter in i varandra. Gardner 
(1994) poängterar detta samt att intelligenserna har separerats och tagits ur sitt sammanhang för 
att kunna diskuteras, men i det verkliga livet arbetar de ofta tillsammans och bör betraktas utifrån 
det kulturella sammanhang som de agerar i.  

Gardners teori skiljer sig från de tidigare på så sätt att den betraktar intelligens som modulär och 
att varje individ har specifika intelligensprofiler (Gardner 2001, s.8f). Grundtanken inom teorin är 
att varje individ har möjligheter och förutsättningar inom alla de sju intelligenserna och att de 
fungerar på ett unikt sätt hos varje människa. Somliga intelligenser är mer utvecklade än andra. 
Varje individ kan dock med hjälp utav lämplig uppmuntran, undervisning och berikande miljö 
utveckla sina intelligenser till en någorlunda hög användningsnivå. Intelligenserna kan te sig olika 
och det finns många sätt att visa sin begåvning både inom och mellan de olika intelligenserna. 
(Armstrong 1998, s.18f). 

2.5 Ikea  
Ingvar Kamprad grundade sitt företag 1943. Vad som började med försäljning av pennor och 
tändstickor omfattar idag en försäljning på omkring 9500 produkter (IKEA 2009). 

Verksamheten bedrivs idag såväl nationellt som internationellt och innefattade under 
2009-verksamhetsåret 267 varuhus runtom i världen, varav 17 stycken i Sverige. Koncernen har 
cirka 123 000 anställda runtom i världen som sysslar med allt från inköp, distribution, 
grossistförsäljning, sortiment, detaljhandel, olika stödfunktioner med mera. Trots verksamhetens 
expansion är personalidén fortfarande densamma: ”genom att ge enkla, ärliga människor 
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möjlighet att utvecklas både som individer och i sina yrkesroller, så att vi tillsammans och med 
stort engagemang kan skapa en bättre vardag för oss själva och våra kunder”. Kamprads, och 
också företagets, vision är och har hela tiden varit att ”skapa en bättre vardag för de många 
människorna.” (IKEA, internt material). 

Ikea anser sig vara ett företag där vem som helst kan bli vad som helst, bara det finns 
engagemang och rätt inställning hos individen. Företagets devis är: ”Vi tror på varje människas 
förmåga att utvecklas. Ikea utvecklas av medarbetare som själva vill utvecklas. När du växer, 
växer också Ikea” (ibid.). 

2.6 Användbarhetsdesign 
Med användbara artefakter menas artefakter som är enkla att lära, effektiva att använda samt 
erbjuder en stimulerande användning. ”Användare betraktar en artefakt som ”enkel att använda 
och lätt att lära” i termer såsom; den tid det tar att göra det de vill göra, antalet steg de måste 
genomföra samt i framgång vad gäller att förutse nästa korrekta handling. För att lyckas med sina 
prestationsmål har användaren gränssnittet och dokumentationen till sin hjälp” ([förf.övers.] 
Dumas & Redish 1994, s.5). 

För att lyckas med att ta fram användbara artefakter bör designprocessen vara iterativ till sin 
karaktär och innehålla: behovs- och kravidentifiering samt specifikationer av desamma; alternativa 
designförslag; interaktiva modeller av förslagen som kan kommuniceras och testas samt 
kontinuerliga utvärderingar under arbetets gång (Preece et al. 2002). Skaparna av en ny artefakt 
måste vara insatta i sina tilltänka användares tidigare kunskaper samt deras krav och 
förväntningar på artefakten för att den ska bli så tilltalande som möjligt för målgruppen. Norman 
(1986) poängterar vikten av att ta hänsyn till artefaktens användare. Han menar att ”alla 
existerande system är ett resultat av en serie jämkningar mellan olika designbeslut […] Designern 
måste beakta den breda variationen av användare, fysiska restriktioner samt begränsningar vad 
gäller tid, kostnader och teknologi.” ([förf. övers.] Norman, 1986, s.54).  

Både skaparnas vision och mål med artefakten samt användarnas mål vid användandet av 
densamma är centrala för att artefakten ska kännas tillfredsställande för både konsumenterna och 
upphovsmännen. Preece et al. (2002) anser att dessa mål bör specificeras och dokumenteras i 
inledningen av varje projekt (s12f). Författarna har sammanställt sex stycken generella 
användbarhetsmål som redovisas i nedanstående figur (Preece et al. 2002, s.14). 
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Figur 2 (Preece et al., 2002) 

2.7 Kognitiv genomgång  
Kognitiv genomgång är en analytisk evalueringsmetod för att utvärdera gränssnitt och mjukvaror. 
Det är en metod som utformades för att utvärdera förståelsen för, och användandet av, 
mjukvarors gränssnitt utan att behöva genomföra utförliga och omfattande empiriska 
användbarhetstester. ([förf. övers.] Spencer 2000, s.353) 

Metoden går ut på att förutse användares problem. ”Kognitiv genomgång innefattar att simulera 
en användares problemlösningsprocess för varje steg i människa-dator-dialogen i syfte att utreda 
ifall en användares mål och handlingsminne kan antas leda till nästa korrekta handling”. 
([förf.övers.] Nielsen & Mack 1994, s.6). 

Resultatet vid en kognitiv genomgång består av en detaljerad beskrivning av gränssnittsdesignen, 
uppgiftsscenarion, explicita antaganden kring målgruppen och kontexten kring användandet samt 
handlingssekvenser som en användare ska genomföra för att lyckas med de angivna uppgifterna 
(Wharton et al. 1993, s.2). 

Metoden är baserad på en formell modell av människa-dator-interaktion som utgår ifrån att 
individen lär sig att förstå ett gränssnitt genom komplexa gissningsstrategier. Användaren gissar 
sig till nästa handling genom att jämföra en handlings förväntade respons gentemot sitt mål. 
Därefter agerar användaren och värderar sin progress i förhållande till slutmålet. Metoden 
uppdagar missanpassningar mellan användarnas och utvecklarnas konceptualisering av en uppgift 
såsom mindre bra benämningar/ordval för menyer och knappbeteckningar, otillräcklig 
återkoppling vad gäller handlingars konsekvenser och liknande. Metoden uppdagar implicita och 
explicita antaganden som skaparna gjort angående användarnas kunskap kring uppgiften samt 
kring gränssnittskonventioner (Polson et al. 1992). 

Den formella modell som den kognitiva genomgången grundar sig i kan liknas vid Normans 
(1986) sjustegsteori kring användaraktivitet. Han menar att etablerandet av mål är det väsentliga i 
en användares interaktion med ett system. Enligt Norman involveras sju olika stadier i utförandet 

Användbar-
hetsmål

Effektivt att 
använda

Enkelt att 
använda

Säkert att 
använda

Ha god 
användbarhet

Enkelt att lära

Enkelt att 
minnas hur det 
ska användas
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av en handling. Det primära, och centrala steget, är att etablera ett mål. För att sedan utföra en 
handling krävs tre delstadier; att utforma syfte, specificera handlingssekvensen samt utföra 
handlingen. För att fastställa handlingens effekt krävs också tre stadier: ta del av systemets status; 
tolka statusen samt bedöma statusen utifrån det tidigare etablerade målet och syftet (Norman 
1986, s.41f). 

1. Etablera mål    

2. Formulera syfte    

3. Specificera handlingssekvens   

4. Utföra handlingen    

5. Ta del av systemets status   

6. Tolka systemets tillstånd  

7. Bedöma systemstatusen utifrån mål och syfte.  
 

 

 
Figur 3 (Norman 1986, s.41) 

 
Den kognitiva genomgången går ut på att besvara ett antal frågor kring varje steg som 
användaren måste genomföra i interaktionen med gränssnittet. Frågorna innefattar identifiering 
av användarmål, svårighetsgraden för en användare att avgöra konsekvenserna av en handling 
samt svårighetsgraden för en användare att avgöra ifall de kommer närmre sitt slutmål eller inte. 
Dessa frågor ställs för varje steg i människa-dator-interaktionen (Dumas & Redish 1994, s.68). 

Inledningsvis identifieras och dokumenteras karakteristiska användare samt exempeluppgifter 
som fokuserar på de aspekter av gränssnittet som ska analyseras och utvecklas. Därefter samlas 
designers och/eller expertutvärderare för att genomföra själva analysen. Varje moment i 
handlingssekvenserna analyseras och för varje uppgift ställs följande frågor: Kommer användaren 
att: 1) veta vad som ska göras?; 2) förstå vad som ska göras?; 3) förstå utifrån responsen ifall 
agerandet var korrekt eller inkorrekt? Slutligen sammanfattas viktiga antagandena kring vad som 
kan tänkas utgöra problem samt varför. Förklaringar kring detta samt förslag på förändringar 
ligger sedan till grund för revidering av gränssnittet. (Preece et al. 2002, s.420f).  
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2.8 Persona   
En persona är en arketypisk användare som personifieras med namn, ålder, utbildning, social 
status, etnicitet, yrke, ägodelar, vänner, familj, hem- och arbetsmiljö för att användas under 
designprocessen (Rönkkö et al. 2004, s.113). Den fiktiva individen beskrivs noggrant vad gäller 
behov, mål och förväntningar i förhållande till artefakten som ska skapas (Blomquist & Arvola 
2002). Olika personas används för att representera den tilltänkta artefaktens 
målgrupp/målgrupper. När de olika personarnas målsättningar är tillgodosedda bör också 
artefaktens design vara fastställd vilket i sig implicerar vikten av att ta fram så rättvisande 
personas som möjligt. Personas bör grunda sig i gedigen användbarhetstestning och etnografiska 
studier av artefaktens målgrupp. Rönkkö et al. (2004) poängterar i sin artikel att personas inte ska 
ersätta andra metoder utan snarare användas som en kompletterande teknik vid 
användbarhetstestning (s.112). 

3. Metod 
I studiens metodavsnitt beaktas först den kognitiva genomgången, hur den modifierades och 
genomfördes. De karaktärer som skapades för att användas i den kognitiva genomgången 
presenteras och slutligen redogörs för de uppgifter som togs fram och utgjorde utgångspunkten 
för den kognitiva genomgången. 

3.1 Modifierad kognitiv genomgång 
I studiens kognitiva genomgång användes Cathleen Whartons artiklar Cognitive Walkthroughs: 
Instructions, forms, and examples (Wharton, 1992) samt The cognitive walkthrough method: A practitioner´s 
guide (Wharton et al., 1993) som utgångspunkt och referensmaterial. Det omfattande arbetet kring 
den kognitiva genomgången genomfördes i diagramprogrammet Excel där möjligheten till att 
använda flikar i dokumentet underlättade arbetet med flera parallella formulär. På så sätt kunde 
väsentliga och relevanta delar enkelt flyttas mellan olika flikar, allt enligt Whartons (1992) modell 
för kognitiv genomgång.  

För att kunna väva in Gardners (1994) teori kring multipla intelligenser i den kognitiva 
genomgången modifierades Whartons (1992) tillvägagångssätt. I ursprungsmodellen ska 
sannolikheten för korrekt genomförande av varje delmoment estimeras med hjälp av 
procentberäkning (se Tabell 1 nedan). Då denna metod upplevdes som alltför generell och 
allomfattande skapades istället tre karaktärer för att konkretisera de multipla intelligenserna samt 
personifiera målgruppen. Istället för procentuell uppskattning användes en tregradig skala (ja, nej 
samt mellanalternativet nja) för att markera ifall karaktären ansågs mest sannolikt klara av 
delmomentet (ja), inte klara av (nej) eller med tveksamhet klara av momentet (nja) (se Tabell 2 
nedan). 

 Sannolikhet för genomförande 

Huvuduppgift 75 % 

Delmoment 1 33 % 

Delmoment 2 25 % 

Tabell 1. Exempel på kognitiv genomgång med Whartons ursprungsmetod 
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 Kommer de fiktiva karaktärerna att lyckas genomföra 
uppgifter/moment?  

 Gertrud Pernilla Hampus 

Huvuduppgift Nej Nja Ja 

Delmoment 1 Ja Ja Ja 

Delmoment 2 Nej Nja Ja 

Tabell 2. Exempel på modifierade kognitiv genomgång med fiktiva karaktärer istället för procentberäkning. 

 

För att ge en uppfattning angående tidsåtgång kan nämnas att i Rönnkö et al. artikeln (2004) 
avsattes tre månader för att skapa tre personasförslag där tanken sedan var att välja ut an av dem 
för att använda i det kommande designarbetet. Utifrån denna studies omfattning valdes att inte 
göra en omfattande personasframställning utan en enklare variant användes. Karaktärerna 
baserades till stor del på Gardners (1994) multipla intelligenser och även fast karaktärerna har 
vissa likheter med personas är de inte att likställa med dessa eftersom de inte bygger på gedigna 
efterforskningar kring artefaktens användare.  

Problemet med användandet av personas är att de kan tendera till att begränsa och inskränka, 
snarare än att vidga utvecklarnas perspektiv. Eftersom användbarhet handlar om mångfald 
begränsas skaparens perspektiv av en genomsnittlig person (Formosa 2009). Formosa förespråkar 
istället användandet av riktiga människor. Metoden six-real-people går ut på att använda sex (eller 
fler) verkliga människor som var och en utgör personligheter som utvecklarna önskar tilltala eller 
imponera med en ny artefakt. Efter att dessa personer identifierats är det skaparnas uppgift att 
designa artefakten så att den faktiskt imponerar och tilltalar alla sex testpersonerna. Formosa 
(2009) menar att även ett litet antal människor representerar mångfald och kan hjälpa utvecklarna 
att förstå riktiga behov och möjligheter. I slutändan kommer de deltagande sex personerna, som 
är personer som tillverkarna vill tillfredsställa och förstå deras verkliga behov och önskningar, att 
ha förbättrat, inte försämrat, mottagandet av den slutgiltiga utformningen för en större mängd 
människor (Formosa 2009, s.5). 

Denna studies karaktärer skapades utifrån olika tankar kring att representera användare när de 
inte själva medverkar i studien och är en blandning av personas och Formosas (2009) six-real-
people-version. Karaktärerna är fiktiva, men har lånat personlighetsdrag från medarbetare och 
forna kollegor som författarinnan stött på under sin tid inom företaget. För att skapa sig en 
uppfattning angående huruvida författarinnan resonerade på ett rättvisande sätt när det gällde 
karaktärerna observerade hon en ”Pernilla”-person som genomförde utbildningen. På så sätt fick 
hon en indikation på att hennes antaganden stämde väl överens med testpersonens faktiska 
beteende. 

3.2 Tre karaktärer 
Inom alla företag och arbetsområden finns olika typer av människor med individuella 
personligheter. Alla tillför de olika saker till gruppen/företaget och alla behövs de. De 
kompletterar och utvecklar varandra. Tillsammans skapar de en unik och på sitt sätt komplett 
helhet.  

Person 1; Gertrud; musikalisk, naturalistisk 
Gertrud har arbetat inom företaget sedan hon slutade folkskolan för 35 år sedan. Hon har varit 
med om diverse förändringar inom företaget, både vad gäller organisation och arbetssätt, av vilka 
hon inte anser att alla varit till det bättre. De senaste tjugo åren har hon arbetat i restaurangen. 
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Gertruds motto är allt som oftast att det var bättre förr och brukar ofta säga ”så här har vi alltid 
gjort och det har fungerat bra”. Hon har svårt att se finessen med förändringar och när någon 
förklarar för henne så ser hon endast till sig själv, vad förändringen kommer att innebära för 
hennes del, inte till helheten. 

Hon försöker i minsta möjliga mån ha något med datorerna på sitt jobb att göra, vilket ofta leder 
till att när hon väl måste använda dem har hon glömt bort hur man ska göra och behöver hjälp 
för att kunna komma igång. E-utbildning vet hon inte vad det är men kommer efter lite ledtrådar 
ihåg något tillfälle då hon blev beordrad att klicka sig igenom några sidor på en dator nere i 
personalrummet, men det var länge sedan och hon minns inte vad det handlade om. 

Förutom att laga mat gillar Gertrud att sjunga och har sjungit i kör så länge hon kan minnas. 
Tisdagskvällarna är heliga, då är det körövning. Inget får komma emellan det. Varje dag är 
Gertrud ute med familjens hund och mest av allt älskar hon att få ströva runt i skogen i utkanten 
av staden. Där hämtar hon kraft och där stressar hon av. Plocka svamp tillhör en av 
favoritsysslorna på hennes lediga tid. 

Person 2; Pernilla; interpersonell, lingvistisk, kroppslig-kinestetisk 
Pernilla har jobbat på sitt arbete sedan hon slutade skolan, endast med avbrott för sina två 
mammaledigheter för några år sedan. Hon trivs bra på sitt arbete och när hon går till jobbet på 
morgonen är det framför allt att träffa sina kollegor som hon ser fram emot. 

Pernilla, eller Nilla som alla kallar henne på jobbet, ser inga problem med förändringar och har 
förståelse för att företag och dess organisation måste uppdateras och förändras allt eftersom. 
Däremot är hon inte intresserad av att komma med egna förslag på förbättringar. Hon utför sina 
arbetsuppgifter efter bästa förmåga men har inga ambitioner av att avancera eller förändra sina 
arbetsuppgifter. Hon gör helt enkelt det som krävs av henne, varken mer eller mindre. 

Datorn använder hon till att söka information med, alltifrån recept och viner till att betala 
räkningar eller boka resor och biljetter online. I sitt arbete använder hon dagligen datorn och vet 
hur hon ska få fram den grundläggande information som hon behöver för att sköta sina 
arbetsuppgifter. Så länge datorerna inte krånglar för henne så gillar hon dem, så fort de inte 
uppför sig som väntat så letar hon reda på någon som kan hjälpa henne. Att ägna sig åt 
felsökning är inget som Pernilla varken har tålamod till eller som hon anser sig behärska. 
E-utbildningar genomför hon när hon får direktiv om det och genomför dem för att de är 
obligatoriska eller för att hennes chef tror att hon kan ha nytta av dem. 

Pernilla är en väldigt social och omtyckt människa. Hon månar alltid om sin omgivning och sätter 
oftast sina egna behov i andra hand. Hon är humoristisk och gillar framför allt ordvitsar, att vrida 
och vända på ordens betydelse – vilket oftast uppskattas av hennes närstående. På sin fritid löser 
hon gärna korsord. Hon tycker det hjälper henne att stressa av från en hektisk dag på jobbet, att 
få ägna sig åt ord med finurliga syftningar och tvetydiga tolkningar. Hon är dessutom en stor 
yogafantast och inleder varje morgon med en stunds yoga. 

Person 3; Hampus; intrapersonell, logisk-matematisk, visuell-spatial 
Hampus är ung och ambitiös. Han har arbetat inom företaget sedan sin student för fem år sedan. 
Han började sin karriär inom företaget som säljare men har nu de senaste två åren arbetat på 
huvudkontorets it-avdelning. 

Han har alltid varit teknikintresserad och söker ständigt på egen hand efter nya genvägar eller 
finesser i datorprogrammen han använder i sitt arbete. Han är killen som kollegorna frågar när de 
undrar något eller när de fastnat i ett datorproblem. Hampus ser sig själv som en viktig del i det 
stora företaget och vill ständigt lära sig mer för att kunna skapa sig en så rättvisande helhetsbild 
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som möjligt. Han är intresserad av alla områden som berör företaget, inte bara det som rör hans 
närmsta arbetsuppgifter. 

Hampus vill ständigt förbättra och utveckla på alla plan; arbetssätt, arbetsuppgifter, sin egen 
förmåga… han törstar efter nya kunskaper och söker reda på det han inte redan vet. Hampus 
letar själv reda på de olika e-utbildningar som finns och stämmer av med sin chef om han kan 
genomgå de utbildningar som han själv tycker verkar intressanta för honom som person. 

Han är en social och utåtriktad kille som har lätt för att uppfatta mönster och samband i sin 
omgivning. Dessa kan han enkelt omsätta i bilder eller tredimensionella representationer. Han har 
bra lokalsinne och efter en snabb blick på en karta hittar han enkelt på nya platser. Hampus har 
också lätt för att tänka hypotetiskt och sekventiellt. Han gillar att fundera och klura på olika 
sannolikheter, både fysiska och abstrakta. Att testa sina gränser och att ständigt utvecklas är hans 
motto. Han vet vad han kan och han har oftast en plan för hur han ska kunna lära sig mer, 
utvecklas och komma vidare. Han ser livet som ett ständigt lärande.  

3.3 Uppgifter vid kognitiv genomgång 
Som utgångspunkt i den kognitiva genomgången har tre utvärderingsuppgifter tagits fram. 
Uppgifterna är framtagna för att representera alla delar av utbildningen, från att påbörja till att 
genomföra och slutligen avsluta utbildningen, samt för att företräda dess olika 
gränssnittsutföranden.  

Uppgift1: Starta och komma igång med utbildningen sustainability 

Uppgift2: Genomför huvudblock (HB): ”Hållbarhetens grunder” och kom igång med 
HB: ”Lösningar för ett hållbart liv hemma” 

Uppgift3: Avsluta utbildningen och ta del av resultat 
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4. Resultat/analys 
Nedanstående bild är ett försökt till förtydligande kring begreppen som används i analysen.

 
Skärmdump 1 

1. Vänstermarginal (VM)  Kolumnen med rubrikerna. 
2. Aktiv yta (AY)   Den delen av sidan som förändras beroende på vilken  

rubrik som markeras. 
3. Huvudblock (HB)   Huvudrubrik med expanderare och  

underrubriker/delblock (DB) 
4. Rubrik  Rubrik utan underrubriker och därmed utan  

expanderare. 
5. Delblock (DB)  Underrubrik som visas när HB expanderats 

 

4.1 Utbildningens syfte och målgrupp 
Syfte och målsättning för utbildningen står att läsa på flera ställen i utbildningen. Utbildningens 
beskrivning lyder som följande: ”Denna läraktivitet kommer att hjälpa dig att öka din förståelse 
för IKEA:s vision om hållbarhet och vår miljö”.  

Utbildningens första sida inleds med ”Välkommen till IKEA:s utbildning om hållbarhet! Den här 
aktiviteten hjälper dig att förstå IKEA:s syn på hållbarhet (sustainability) och att få mer 
information om vad vi tillsammans kan göra för människan och miljön för att nå vår vision att 
göra vardagslivet bättre för de många människorna. Målsättning: När du har genomfört den här 
aktiviteten kommer du att: Känna till de olika sociala, ekonomiska och miljömässiga steg som 



           Linköpings Universitet  Anna Wallin 
             Kognitionsvetenskapliga programmet  791004 
  VT11 

 

17 
 

IKEA tar för att uppnå hållbarhet, känna till några av de saker du kan göra för att hjälpa till.” 
(e-utbildning: sustainability, internt material IKEA). 

På flera ställen i utbildningen beskrivs målsättningen för en viss specifik del, somliga lite mer 
diffust formulerade än andra: ”Målsättning: när du gått igenom det här avsnittet kommer du att: 
förstå vad sustainability innebär på IKEA och vad vi gör […] känna till mer om IKEA Social 
Initiative och dess samarbete med UNICEF och Rädda barnen […] känna till vad IKEA gör för 
att minska koldioxidutsläpp som orsakas av person- och godstransporter […] känna till mer om 
vad IKEA gör för att använda mer förnyelsebar energi” (e-utbildning: sustainability, internt 
material IKEA). 

I ovannämnda exempel visas tydligt att syftet med utbildningen är att informera medarbetarna om 
de arbetssätt, de visioner och tankar som företaget har angående miljö och hållbarhet och som de 
vill ska genomsyra hela verksamheten. Med andra ord är det inte meningen att utövaren ska 
minnas namnet på de miljövänliga material som IKEA producerar och använder utan snarare att 
känna till att man använder miljövänliga material. Utbildningen är ett sätt för individen att ta del 
av information och fakta som de sedan kan bearbeta och reflektera kring för att tillgodogöra sig 
informationen och på så sätt omsätta den till användbar kunskap som ökar individens kompetens 
och som de har färdighet för, och är förtrogna med, att använda (jmf. Liedman 2006, 
konstruktivismen samt Skolverkets (2006) fyra F). 

Vilka tillhör då utbildningens målgrupp? Alla anställda på IKEA runtom i världen och runtom i 
organisationen. Alltifrån administrativ personal på kontor till säljande personal ute i varuhusen. 
Det är med andra ord ett väldigt brett spektra på utbildningens användare. Människor med olika 
personlighet, olika åldrar, olika nationalitet, olika grad av datorvana, olika arbetsuppgifter och 
befattningar inom organisationen samt olika grad av intresse för fortbildning och 
vidareutveckling. 

4.2 Karaktärerna och användbarhetsmålen 
I följande avsnitt har Preece et al. (2002) användbarhetsmål använts som utgångspunkt (se 
avsnitt 2.6). Avsnittet inleds med karaktärerna och dess individuella resultat från den kognitiva 
genomgången och avslutas med några korta, generella reflektioner kring de användbarhetsmål 
som inte berörts i den aktuella studien. 

Hampus  
Hampus har redan, med sin erfarenhet från tidigare utbildningar han genomfört, lärt sig hur 
lärplattformen fungerar samt hur utbildningarna vanligen är uppbyggda i sin struktur. Därför har 
han heller inga problem när det kommer till denna, för honom, nya utbildning 
(användbarhetsmål: enkelt att lära, enkelt att minnas hur det ska användas). Vad gäller 
datormanövrering och programhantering innebär nya lärdomar endast små korrigeringar av 
Hampus redan gedigna datorerfarenhet och -kunnande (jmf. Piagets ackommodation, avsnitt 2.3). 
Att inte behöva ägna någon större uppmärksamhet åt själva manövrerandet av 
programmet/utbildningen gynnar inlärningen eftersom han då kan koncentrera sig på att ta till sig 
informationen istället för att fundera över hur han ska göra för att ta sig vidare mot slutmålet.  

Han förväntas inte ha några större problem med att skapa sig en fullständig målstruktur för de tre 
uppgifterna. Den kognitiva genomgången tyder heller inte på att han borde erfara några problem 
med att skapa en nästintill komplett handlingsplan för att uppfylla målstrukturens alla 
delmoment. Tack vare sin erfarenhet med datorer och internet i allmänhet och IKEA:s 
lärplattform och e-utbildningar i synnerhet, har Hampus en stor förförståelse och kan lita på sin 
intuition och sina kunskaper för att ta sig vidare på ställen där han inte på förhand vet hur han 
ska agera (se nedanstående tabeller) (användbarhetsmål: ha god användbarhet, enkelt att 
använda).  
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26 
Uppgift1 

Alternativa 
handlingsplaner Gertrud Pernilla Hampus 

54 >80% korrekt --> klicka på 
"print diploma"  nej nej Nja 

Utdrag från Tabell B, avsnitt 8.2 

56 
Systemets respons vid 
korrekt handling 

Efter utförd handling, noterar 
användaren att de gjort korrekt? Vad 
indikerar det? Om inte, varför? 

Kommer 
handlingen att 
utföras? 

57 

Uppgift1 
Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham-
pus 

  
Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham-
pus 

91 

Diplom i pdf-format dyker 
upp i nytt fönster ja ja Ja 

Nytt fönster dyker upp. 
Kan vara oklart hur man 
skriver ut/sparar 
diplomet 

Nej Nja Ja 

Utdrag från Tabell C, avsnitt 8.3 

Pernilla 
Pernilla, med sin relativt goda datorvana, förmodas i två av de tre uppgifterna ha en tämligen 
korrekt målstruktur klar för sig men i den första uppgiften är målstrukturen något bristande. I 
den kognitiva genomgången beräknas hon i de flesta fallen ha en relativt god uppfattning om hur 
en handlingsplan för att uppfylla målen bör se ut (jmf. Tabell A, Bilaga 1). I de fall där hon inte 
har delmålen klara för sig i sin handlingsplan tyder det ändå på att hon med hjälp av 
systemresponsen skulle lyckas med att utföra uppgifterna (se nedanstående tabeller) 
(användbarhetsmål: ha god användbarhet, enkelt att använda).  

1 

Uppgift1 
Starta och komma igång med 
utbildningen ”Sustainability” Gertrud Pernilla Hampus 

4 Delmål2 Öppna LP nej Nej ja 

      

24 
Delmål5 

Beakta diplomet; spara, skriv ut eller 
stäng ner nja Nja ja 

25 
Delmål6 Läs sammanfattningen nej Nja ja 

Utdrag från Tabell A, avsnitt 8.1 

 

56 Systemets respons 
vid korrekt 
handling 

Efter utförd handling, noterar 
användaren att de gjort korrekt? Vad 
indikerar det? Om inte, varför? 

Kommer 
handlingen att 
utföras? 

57 
Uppgift1 

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham-
pus   

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus 

60 LP:s förstasida 
öppnas ja Ja ja LP öppnas 

Nja Ja Ja 

61 
Utbildningar som 

ja Ja ja 
Om namnet är känt 

Nja Nja Ja 



           Linköpings Universitet  Anna Wallin 
             Kognitionsvetenskapliga programmet  791004 
  VT11 

 

19 
 

passar in på sökordet 
dyker upp som en 
lista 

och inskrivet i 
sökkriterierna 
kommer det att 
dyka upp i en lista 

62 Rullisten vecklas ut 
och alla kategorier 
synliggörs ja Ja ja 

Rullistens 
underkategorier 
synliggörs 

Nej Nja Ja 

 

63 (välja utbildning) ja Ja ja   Nja Nja Ja 

64 Utbildningen öppnas 
i ett eget fönster ja Ja ja 

Nytt fönster 
öppnas 

Ja Ja Ja 

         

91 

Diplom i pdf-format 
dyker upp i nytt 
fönster ja Ja ja 

Nytt fönster dyker 
upp. Kan vara 
oklart hur man 
skriver ut/sparar 
diplomet 

Nej Nja Ja 

92 Sammanfattning 
öppnas i AY ja Ja ja Sidan i AY ändras 

Ja Ja Ja 

93 Rubriken "Vill du lära 
dig mer?" expanderas 
och underrubrikerna 
synliggörs. Inget 
händer i AY. nja Ja ja 

Rubriken 
expanderas, dock 
händer inget i AY 

Nja Ja Ja 

Utdrag från Tabell C, avsnitt 8.3 

På de områden där Pernilla har lite vagare uppfattning i sin målstruktur tyder den kognitiva 
genomgången på att hon kommer få problem med att förstå vad som förväntas av henne i sitt 
agerande. Det är inte helt självklart för henne vad hon bör göra för att ta sig vidare i alla 
delmomenten i den kompletta handlingsplanen. Å andra sidan tycks systemets respons kunna 
vägleda henne så pass att hon förmodligen kommer att lyckas ta sig igenom alla uppgifterna på ett 
tillfredsställande sätt (jmf. Tabell C, Bilaga 1) (användbarhetsmål: enkelt att använda, enkelt att 
minnas hur det ska användas).  

Gertrud 
För Gertrud som varken har någon större datorvana eller något vidare intresse för datorer eller 
nya kunskaper är det en del nya insikter som krävs för att hon ska kunna manövrera och 
genomföra utbildningen. Till skillnad från Hampus är det inte tidigare kunskaper som ska 
korrigeras utifrån de nya upptäckterna (ackommodation) utan i Gertruds fall är det assimilation 
som gäller. Hon behöver lära sig nya saker som hon sedan kan addera till sina redan befintliga, 
dock inte speciellt omfattande, datorkunskaper (jmf. Piaget, avsnitt 2.3). Utöver den information 
som hon ska ta till sig via utbildningen ska hon dessutom lära sig att manövrera gränssnittet, 
vilket tar energi och uppmärksamhet från det ursprungliga syftet – att genomföra utbildningen 
och ta del av informationen däri. 

Den kognitiva genomgångens resultat visar att i de fall då användaren hade brister eller luckor i 
målstrukturen medförde det också problem vid utförandet av handlingsplanen och Gertrud 
beräknas inte ha en fullständig målstruktur klar för sig i någon av uppgifterna. Den andra (2:a) 
uppgiftens målstruktur är den som hon är vara mest införstådd med, medan de båda andra 
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uppgifternas målstruktur är bristande eller som till och med involverar luckor i målstrukturen. 
Gertrud vet vad hon ska göra (övergripande mål) men hennes fullständiga målstrukturer för att 
lyckas med sina uppgifter är dock fyllda med hål och tveksamheter (jmf. Tabell A, Bilaga 1). Att 
hennes målstruktur inte är komplett avspeglas i hennes handlingsplan som också den består av 
flera luckor och oklarheter (jmf. Tabell B, Bilaga 1) (användbarhetsmål: ha god användbarhet, 
enkelt att använda). 

Eftersom Gertrud inte har en komplett bild av vad som ska göras visar det sig svårt att förstå vad 
som förväntas av henne när hon väl ställs inför uppgifterna. Somliga av handlingarna kommer 
hon att lära sig allteftersom hon interagerar med programmet. Det som hon från början inte antas 
förstå kommer hon förmodligen att klara av när hon stöter på det nästa gång (se nedanstående 
tabell). Dock förutsätter denna inlärning att hon inte ger upp utan att hon tar sig vidare på ett 
korrekt sätt för att sedan kunna känna igen samma passage när den dyker upp igen. För att lyckas 
med inlärningen krävs att systemet ger en feedback som uppmuntrar till fortsatt interaktion och 
som i sin tur leder till att användaren skapar sig en förståelse för programmet och dess 
utformning (jmf. behaviorism) (användbarhetsmål: enkelt att använda, enkelt att minnas hur det 
ska användas).  

36 
Uppgift2 

Alternativa 
handlingsplaner Gertrud Pernilla Hampus 

37 Klicka på HB "hållbarhetens 
grunder" i VM 

 
Ja ja ja 

38 Klicka på DB "hallen" i VM  Nej nja ja 

      

41 Klicka på DB "hållbarhet i 
hemmet" i VM 

 Nja nja ja 

      

44 Klicka på DB "köket" i VM  Nja ja ja 

Utdrag från Tabell B, avsnitt 8.2 

Förutsatt att uppgifterna och dess delhandlingar utförs korrekt, tyder den kognitiva genomgången 
på att Gertrud skulle uppfatta, utifrån systemresponsen, att hon faktiskt agerat korrekt och att 
hon vore på rätt spår, på betydligt fler delhandlingar än vad hon förväntas utföra (se 
nedanstående tabell) vilket bör tolkas som att gränssnittet inte ger tillräckligt tydlig vägledning 
eller hjälp vid rådvillhet.  

I nedanstående tabell visas karaktärernas förmodade agerande när de klickar på det första 
huvudblocket (HB) i utbildningen. När ett HB markeras expanderar det och dess underrubriker 
(DB, delblock) blir synliga i vänstermarginalen (VM). Dock händer ingenting i den aktiva ytan 
(AY). Om användaren inte är uppmärksam kan den uteblivna förväntade förändringen i AY leda 
till osäkerhet hos användaren, vilket syns i exemplet nedan. Om användarna inte möter den 
reaktion som de förväntar sig uppstår förvirring huruvida det var fel handling som utfördes eller 
ifall handlingen inte blev registrerad av systemet första gången. 
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56 
Systemets respons vid 
korrekt handling 

Efter utförd handling, noterar 
användaren att de gjort korrekt? Vad 
indikerar det? Om inte, varför? 

Kommer 
handlingen att 
utföras? 

         

71 
Uppgift2 

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus   

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus 

72 Rubriken expanderas och 
underrubrikerna; hallen och 
hållbarhet på IKEA synliggörs. 
Inget händer i AY Nej Nja Ja 

Rubriken expanderas, 
dock händer inget i AY 

Ja Ja  Ja 

73 ”Hallen”s förstasida öppnas i 
AY Ja Ja Ja Sidan i AY ändras 

Nej Nja Ja 

Utdrag från Tabell C, avsnitt 8.3 

Som synes kommer Gertrud stöta på problem, men även Pernilla komma känna sig osäker inför 
systemets respons och inte med säkerhet genomföra nästkommande handling. Handlingen i sig är 
logisk för användarna men inte själva utformningen, de förstår att de ska utföra handlingen men 
inte hur de ska gå tillväga (användbarhetsmål: ha god användbarhet, enkelt att använda). 

Generella reflektioner kring de kvarvarande användbarhetsmålen 
Enkelt att lära samt enkelt att minnas hur det ska användas. Hur enkelt ett system är att lära 
beror på systemets respons och hur användaren tolkar den återkopplingen vilket synliggörs i 
Normans (1986) figur angående de sju stegen vid användaraktivitet (se Figur 3, avsnitt 2.7). Det 
som sker efter att handlingen är utförd, det vill säga perception, tolkning samt bedömning, är det 
som är avgörande för ett systems lärbarhet.  

Effektiv att använda är ett av de användbarhetsmål som inte innefattas av studiens utformning. 
Ur företagets synvinkel torde det dock vara ett effektivt sätt att nå ut till de många medarbetarna. 
Å andra sidan är frågan hur stor effekt utbildningarna har på de anställda. Hur mycket 
information fastnar och används och hur mycket passerar bara förbi? 

Säkert att använda omfattas inte heller av studien men kan kortfattat nämnas som att säkerhet 
kan åsyfta både fysisk säkerhet såväl som datasäkerhet. Vad gäller fysisk säkerhet finns inga större 
risker för användarna, såvida inte musarmbåge eller liknande räknas in. I de fall där användare 
utvecklar inflammation i armbåge, handled eller axelparti till följd av deltagande i utbildningen 
bör tidigare datoranvändning och ergonomi ses över. Vad gäller datasäkerhet bör utbildningen 
inte innebära några extra risker eller hot för IKEA som organisation. Utbildningen ligger under 
lärplattformen och dess utformning vilken i sin tur är framtagen och godkänd av företaget och 
dess experter inom området.  

5. Resultatdiskussion 
Den fullständiga målstrukturen/handlingsplanen är oftast inget som användaren har utstakad för 
sig från början utan är något som växer fram under interaktionen med systemet. Precis som 
Norman (1986) menar i sin sjustegsmodell så skapas först det övergripande målet och utifrån det 
formas sedan delmål som användaren förhåller sig till för att lösa uppgiften. Detta sker i 
samklang med syfte och övergripande mål (se Figur 3 avsnitt 2.6). Den kognitiva genomgången 
tyder på att desto precisare målstruktur och handlingsplan användaren har desto bättre utsikter 
att personen genomför uppgiften så optimalt som möjligt. En otillfredsställande målstruktur leder 
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sannolikt till en ofullständig handlingsplan (jmf. Tabell A samt Tabell B, Bilaga 1: Gertrud uppgift 
1-3 samt Pernilla uppgift 1) som i sin tur medför svårigheter i genomförandet av uppgifterna. I 
flera av dessa fall skulle dock användarna sannolikt förstått att de gjort rätt ifall de genomfört 
uppgiftens delhandlingar på ett korrekt sätt. Däremot är det inte lika stor sannolikhet att alla 
delhandlingarna kommer att bli utförda (jmf. Tabell C, Bilaga 1). Detta implicerar att gränssnittet 
inte ger tillräckligt stöd och vägledning för att det är just de aktuella handlingarna som bör 
utföras. I de fall där utövaren inte har handlingsplanen klar för sig är det viktigt att systemets 
gränssnitt vägleder användaren till att utföra korrekt handling. Att användaren tror sig vara klar 
med en uppgift men faktiskt inte är det, eller tvärtom att användaren är klar med en uppgift men 
inte upplever det som att uppgiften är avslutad, visar båda på problem med feedbacken från 
programmet till användaren. Responsen från föregående handling blir som en belöning för 
användaren och ska på så sätt uppmuntra henne till fortsatt interaktion med systemet (jmf. 
behaviorismen). 

”God interaktionsdesign innebär att användaren utifrån sin intuition ska lyckas med att utföra 
korrekt handling och efter utförd handling ska systemet ge tydlig respons. Responsen ska indikera 
för användaren att den är på rätt väg mot att lösa uppgiften.” ([förf. övers.] Wharton et al. 1994, 
s.3). Vid korrekt utförd handling bör alltså användaren uppleva att hon gjort rätt. Det är 
förmodligen därför som en viss osäkerhet och förvirring kan uppstå när användaren ska komma 
igång med delblocken (DB) i utbildningen, alltså underrubrikerna till huvudblocken (HB). För att 
starta dessa måste användaren först klicka på rubriken (HB), då öppnas expanderaren och HBs 
underrubriker blir synliga i vänstermarginalen (VM). Eftersom den aktiva ytan (AY) är det 
område där innehållet förändras allteftersom utbildningen fortskrider och där användaren 
förmodligen förväntar sig att förändringen ska ske kan en viss förvirring och osäkerhet uppstå 
när ingen förändring inträffar. Ifall användaren inte lägger märke till förändringen i VM, 
expanderaren som öppnas och blottar underrubrikerna, ifrågasätter hon istället sitt agerande och 
funderar över ifall hon utförde korrekt handling samt ifall hon utförde handlingen korrekt. Att 
gränssnittet inte ger tydlig feedback till användaren är förmodligen också orsak till att Gertrud 
och Pernilla inte känner sig klara med somliga delhandlingar efter att fatiskt ha genomfört dem. 
Samma sak gäller hela utbildningen, när de genomfört alla obligatoriska stegen känner de sig ändå 
osäkra på ifall de är klara eller inte (se Tabell D, Bilaga 1). Osäkerheten kommer också när 
deltagaren genomfört sluttestet med inte klarar godkändnivån. Informationen är inte vidare tydlig 
med vad deltagaren då ska göra, ska testet göras om, utbildningen genomföras från början igen 
eller bara fortsätta trots det icke-godkända resultatet på testet? Dessutom står det i den inledande 
texten på sluttestet att sluttestmomentet är det sista obligatoriska momentet, trots att det inte är 
det sista. Innebär det då att användaren kan sluta efter genomfört slutet, godkänt eller ej? 

Norman (1986) påpekar problematiken mellan utformandet och användandet av ett system. Han 
skriver om modulformeringsprincipen (principle of modularization), att skilja utformningen av 
gränssnittet från utformningen av systemet, och menar att det endast är gränssnittsmodulen som 
ska kommunicera med användaren. Modulprincipen underlättar förändringar i systemet, systemet 
kan ändras utan att gränssnittet påverkas och vice versa (s.60f). IKEA:s e-utbildning sustainability 
tycks vara uppbyggt enligt modulformeringsprincipen och dess tanke angående flexibilitet och 
utbytbarhet. Varje huvud- och delblock kan troligtvis relativt enkelt tas bort eller bytas ut mot 
nya, mer aktuella block. Denna möjlighet är såklart nödvändig för en organisation som är under 
konstant förändring och som vill hålla sitt material aktuellt och uppdaterat inom varje område. 
Däremot kan designen av systemet upplevas som att det lyser igenom emellanåt, och det på ett 
sätt som motstrider Normans tankar. Frågor som utvecklarna borde fundera på till framtida 
utbildningar är frågor såsom: är nödvändigt för användaren att veta vad som är ett huvudblock 
och vad som är ett delblock, måste detta synas i gränssnittet?; Behöver användaren 
vänstermarginalen eller skulle denna kunna döljas för utövaren som istället enbart skulle 
manövrera sig framåt i utbildningen med hjälp av uniforma färdriktningspilar?; Eller vill skaparna 
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att användarna ska kunna förflytta sig mellan de olika blocken i utbildningen?; Är då tanken att 
användaren ska kunna slopa vissa avsnitt?; I så fall, hur stor risk är det att användarna lyckas 
slopa vissa avsnitt oavsiktligt jämfört med de som gör det medvetet? 

I vissa fall ska användaren orientera sig i rubrikerna i VM för att ta sig vidare framåt i 
utbildningen och emellanåt är det precis tvärtom och därmed i högerkanten av AY som hon med 
hjälp av pilarna (eller rullisten) ska klicka för att ta sig vidare. Utformningen av utbildningen 
bygger på ett antal olika utföranden/moduler som återkommer genom utbildningen. Att samma 
presentationsform återkommer genom utbildningen förenklar för användaren då 
igenkänningsfaktorn medför att moment som till en början upplevdes besvärliga får möjlighet att 
övas in och läras ordentligt. Tankesättet att återanvända delar av gränssnittet så att användaren 
känner sig bekant med formatet är positivt. Dock åtföljs det inte fullt ut och i de fall där samma 
moment, exempelvis att fylla i ett formulär/test, återkommer fast i olika utförande kan det istället 
leda till förvirring hos utövaren. Detta problem uppstår förmodligen då delar av utbildningen 
ersatts medan andra är kvar sedan tidigare. De nya modulerna har tilldelats nytt gränssnitt och i 
de fall där inte alla moduler med samma moment bytts ut till det nya gränssnittet kan det skapa 
viss förvirring. Ett exempel i utbildningen (endast det ena testet ingick i den kognitiva 
genomgångens utvärderingsuppgifter) är när deltagaren ska genomföra tester. I Skärmdump E (se 
Bilaga 2) genomförs testet genom att deltagaren väljer alternativ genom att fylla i radioknapparna 
för alla frågorna och sedan klickar på knappen längst ner när testet är klart. I Skärmdump F (se 
Bilaga 2) visas ett annat test som fullföljs genom att deltagaren klickar på någon av 
alternativrutorna och sedan på knappen ”sänd” för att komma till nästa fråga. 

Förvirring kan också uppstå då gränssnittet återanvänts till moment som inte riktigt ”passar in i 
mallen”. Igenkänningsfaktorn är hög, men om gränssnittets finesser istället leder till förvirring 
försvinner vinsten med att använda mallen. Ett exempel visas i Skärmdump B (se Bilaga 2) där 
den första rubriken i VM (översikt) endast innehåller en sidan i AY. Mallen som använts lämpar 
sig för rubriker med flera sidor i AY som därmed kan väljas genom att klicka antingen i rullisten 
eller på pilarna i högerkanten, antingen uppe eller nere (se Skärmdump B, Bilaga 2). I det aktuella 
fallet finns endast en (1) sida och både rullisten och pilarna är inaktiva och blir istället till ett 
förvirrande och obrukbart inslag. 

6. Diskussion 
I diskussionsavsnittet beaktas studiens syften och frågeställningar och teorin från det teoretiska 
bakgrundsavsnittet vävs in tillsammans med reflektioner kring studiens resultat. 

6.1 Praktiskt syfte 
En av IKEA:s deviser är “Vi tror på varje människas förmåga att utvecklas, IKEA utvecklas av 
medarbetare som själva vill utvecklas. När du växer, växer också IKEA”. Att ha medarbetare som 
är intresserade av, och som tillåts att utvecklas har förmodligen haft en viktig del för företagets 
framgångssaga. Precis som Folkbildningsrådet skriver i sin remiss angående flexibel utbildning på 
distans (SOU 1998:84) så ställer framtidens arbetsliv högre och högre krav på teoretiska 
kunskaper hos sina medarbetare och det är upp till varje individ att ta ansvar för sin utveckling i 
den processen (s.21f). E-utbildning är ett bra komplement till det informella lärandet som 
ständigt sker på en arbetsplats. Utifrån företagets förutsättningar och med stöd av IT-medier 
skapas möjligheter till ett utvecklingsinriktat lärande direkt på arbetsplatsen, det vill säga ett 
lärande som syftar till förändring (Svensson & Åberg 2001, s.14f). 

Med dagens välutbyggda infrastruktur, såväl teknisk- som fysisk kommunikation, präglas vårt 
samhälle av ett ständigt flöde av information och nya kunskaper. Kunskap är inte längre 
begränsad till varje individs egna upptäckter utan andra människors tankar och teorier är 
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tillgängliga över både tid och rum. Gränser suddas ut och mister sin betydelse, information finns 
tillgängligt för vem som helst som är intresserad av att ta del av det och på så sätt skaffa sig 
kunskaper. Att ha uppdaterad och kunnig personal är av stort värde för varje företag och bör ses 
som en god investering. Att använda sig av e-utbildningar har sina fördelar, dels kan vem som 
helst ta del av utbildningen när som helst. Dels är det tids- och geografiskt oberoende, vilket bör 
vara av intresse för ett stort multinationellt företag som IKEA.  

Målgruppen 
Med tanke på målgruppens vida omfång är det inte en enkel uppgift att skapa ett gränssnitt som 
är tillräckligt avancerat och samtidigt på lämplig kunskapsnivå för var och en av alla deltagarna. 
Deltagarnas faktamässiga kunnande borde vara mer homogent än vad deras datorkunskaper är 
med tanke på att de alla är anställda inom IKEA och arbetar med företaget och dess produkter 
dagligen. I och för sig kan medarbetarna ha arbetat olika länge inom koncernen samt på olika 
avdelningar. Men eftersom företaget vill förmedla nya kunskaper borde det vara den tekniska 
biten av utbildningen, gränssnittet, som anpassas, inte kunskapsnivån. Ett alternativ vore att 
renodla gränssnittet så att endast sådant som är nödvändigt, men ändå tillräckligt, för användaren 
är det som kommuniceras i gränssnittet. Ifall rubrikerna (VM) tas bort och ersätts med 
navigeringsredskap för att förflytta sig i utbildningen, framåt och bakåt, samt någon form av 
riktmärke för att redovisa var i utbildningen användaren befinner sig skulle mer fokus kunna 
läggas på inlärningen istället för manövrerandet av utbildningen. Ett annat alternativ vore att 
anpassa gränssnittet utifrån användarens förkunskaper, ett avskalat alternativ för ovana användare 
och ett mer avancerat alternativ för de vana användarna. Genom att anpassa gränssnittet skulle 
fler personlighetstyper behagas vilket i sin tur förmodligen skulle minska risken för missförstånd 
och frustration i användandet av programmet/utbildningen. Ett tredje alternativ vore att ha två 
gränssnittsvarianter för samma information, ett som var anpassat för utbildning och ett för att 
kunna använda utbildningen som ett uppslagsverk. Det förstnämnda med ett relativt avskalat 
gränssnitt, i stil med det första förslaget, samt ett där användaren enklare kunde navigera sig fritt i 
utbildningen för att komma åt den information som eftersöktes. 

Att blanda inlärningssätt (se skärmdumparna i Bilaga 2 för olika utföranden som återfinns i 
utbildningen) är en bra metod för att nå så många olika personligheter som möjligt. Med tanke på 
att utbildningens målgrupp (se avsnitt 4.1) är ytterst omfångsrik och heterogen skulle, för att 
tilltala så många av de multipla intelligenserna (se avsnitt 2.4) som möjligt, den information som 
presenteras i utbildningen med fördel kunna presenteras på flera olika sätt. Som det är idag 
innehåller utbildningens delblock olika sätt att interagera med systemet. Detta är en fördel då 
somliga individer föredrar att ta del av information genom att läsa medan andra vill aktivt utföra 
någonting, exempelvis genomföra en undersökning eller para ihop olika påståenden. I den 
aktuella utbildningens nuvarande utformning finns olika moment, men det är olika information 
som presenteras. Det vill säga, för användaren ny information som presenteras på olika sätt. 
Önskvärt hade varit att likartad information presenterades på olika sätt. På så sätt skulle flera 
personlighetstyper tilltalas och informationen skulle dessutom repeteras för alla användarna. 
Repetition påstås vara kunskapens moder och genom att beakta samma information från olika 
infallsvinklar och angreppssätt gynnas användarnas möjlighet att ta till sig informationen och 
skapa sig en egen uppfattning som så småningom omvandlas till kunskap som de kan använda 
med förtrolighet (jmf. konstruktivism, Liedman (2006) samt avsnitt 2.2). Med utbildningens olika 
moduler och deras utformning borde det inte vara svårt att presentera samma information på 
flera sätt. Genom att presentera mindre information fast på fler sätt skulle kanske mer 
information komma användarna, och företaget, till godo i slutändan? 
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Syfte och målsättning 
Syftet och målsättningen med utbildningen var att informera och skapa förståelse hos deltagarna 
för IKEA:s arbetssätt och visioner vad gäller hållbarhet. Ifall deltagaren väl tar sig igenom 
utbildningen på ett tillfredsställande sätt måste syftet och målsättningen ses som uppfyllda. Den 
intressanta frågan är dock vilken behållning som deltagarna, och i förlängningen företaget, får av 
utbildningen. Hur mycket av informationen som förmedlades via utbildningen omvandlar och 
använder deltagarna sedan som sin egen kunskap? 

Användbarhetsmålen 
Problemet med att användarna inte kommer till slutet av händelsekedjan fastän att de 
förmodligen skulle klara slutet om de väl tog sig dit tyder på att presentationen av materialet 
(gränssnittet) inte är tillträckligt instruktivt och vägledande för användarna. Det faktum att det 
kan upplevas som inkonsekvent och att mallarna inte är helt välanpassade för alla delarna borde 
kunna lösas genom att ta fram gemensamma riktlinjer som sedan implementeras på alla moduler. 
Riktlinjer kan vara i stil med hur man tar sig vidare från en sida till en annan, att det momentet 
alltid är detsamma för användaren oavsett om hon befinner sig i modul nummer 3 eller i modul 
nummer 8 i utbildningen. Riktlinjerna bör sammanställas tillsammans med de som utformar 
utbildningarna, de som programmerar utbildningarna och bör grunda sig i de teoretiska rön som 
finns inom området. Detta skulle ta utbildningarna, deras gränssnitt och modultänkandet ett steg 
längre. Riktlinjerna kan gälla allt ifrån om man ska använda ordet sustainability eller hållbarhet 
(båda förekommer i utbildningen), var navigeringsverktyget ska vara placerat på sidan, vilken färg 
en viss funktion ska ha et cetera. 

Problemet med att vissa användare inte lyckades hitta till lärplattformen (LP) där alla 
utbildningarna återfinns kan ses som ett stort dilemma. Dock syftar inte denna studie till att 
utvärdera lärplattformens uppbyggnad eller dess placering på intranätet, men en enkel lösning på 
problemet skulle vara att tilldela användarna en snabblänk till plattformen. Däremot finns viss 
risk för följdproblem vid en sådan lösning. Lärplattformen är utformad för att spara information 
om individen, vilka utbildningar som oftast används (tanken är att utbildningar ska kunna 
användas som ”uppslagsverk”), vilka som är genomförda et cetera.  

I denna studie har människa-dator-interaktionen samt gränssnittet beaktats, inte den omgivande 
miljön som individen befinner sig i under utbildningens genomförande. Vid en vidareutveckling 
av studien hade den omgivande miljön varit intressant att studera, är den störande eller 
stimulerande för individen och dess inlärning? Andra tänkbara och intressanta utvecklingar av 
studien, och som skulle vara möjligt tack vare företagets enorma omfattning, skulle vara att 
undersöka huruvida kulturella skillnader påverkar inlärningen och tolkningen av informationen i 
utbildningen. Ytterligare en intressant utveckling av studien skulle vara att undersöka 
utbildningens effekt. Att efter genomförd utbildning utföra någon form av kontroll efter olika 
tidsperioder för att se hur mycket av den information som användaren tar del av som faktiskt 
fastnar och används. 

6.2 Akademiskt syfte; metod och -reflektion 
Att undersöka en artefakts användbarhet kan ske på många olika sätt, somliga metoder är 
analytiska medan andra är empiriska och involverar faktiska användare. Till denna studie valdes 
den analytiska och relativt tidskrävande utvärderingsmetoden kognitiv genomgång. Metoden är 
ingående och detaljerad då den tar hänsyn till användarens alla förfaranden under interaktionen 
med systemet som ska utvärderas. Det är en metod som punktmarkerar och uppmärksammar 
eventuella problemområden där användarna kan tänkas stöta på svårigheter.  

Kognitiv genomgång bör ses som en metod som bäst lämpar sig för utvärdering i den delen av 
designprocessen där det ännu inte finns en fungerande eller slutgiltig artefakt. Vid studier av 
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fungerande artefakter kan den kognitiva genomgången med fördel kompletteras av metoder som 
empiriskt samlar in data från faktiska användare. På så sätt skapas en heltäckande undersökning 
som borde täcka in de flesta aspekterna, från de små detaljerna till helhet och verkligheten. 
Wharton med flera (1993) skriver själva att alla metoder har sina för- och nackdelar, och flera 
metoder behöver genomföras av utvecklarna/utvärderarna för att försäkra sig om en god 
gränssnittsöversikt (s.4). 

Vid en flyktig titt på resultaten från en kognitiv genomgång kan utvärderingen te sig trivial och 
inte innehålla speciellt många potentiella problemområden. Därmed ska påpekas att varje 
handling i handlingsplanen utvärderas individuellt och oberoende av föregående eller 
efterkommande handlingars utgång. (Tidigare handlingar tas dock hänsyn till i det avseende att 
användaren kan ha stött på en liknande situationer/passager tidigare, i så fall beaktas 
igenkänningsfaktorn). Det vill säga att i teorin bedöms varje handling oberoende av utgången från 
föregående handling. Medans det i praktiken innebär att ifall användaren stöter på problem redan 
i början av handlingsplanen kommer i värsta fall inte resten av handlingskedjan att kunna 
genomföras, även fast användaren faktiskt skulle klara av resterande stegen ifall de väl befann sig 
där.   

Kognitiv genomgång som metod skapades redan i början av nittiotalet och mycket har hänt inom 
data- och datorområdet sedan dess. Internet har revolutionerat vår vardag och nästintill varje 
medmänniska har idag tillgång till och använder en dator dagligen, dessutom är datorerna 
effektivare och snabbare. Information är en handelsvara och den som har tillgång till mest 
information är den som är bäst förberedd i nya situationer. Programmen har blivit mer 
omfattande och mer avancerade, datorerna har blivit snabbare och kapacitetskraftigare, vår 
datorvana är mer ingående och allting är mer komplext än det var för två-tre decennier sedan. 
Därmed blir också en kognitiv genomgång mer omfattande nuförtiden eftersom dagens system är 
mer omfattande och komplexa. I dagens samhälle är datorer inte endast tillgängligt för de allra 
mest inbitna, utan snare var mans egendom och rättighet. För att anpassa metoden till vår tid 
användes de tre karaktärerna, framtagna för att respresentera målgruppen och med Gardners 
teori kring multipla intelligenser i åtanke. Oavsett om målgruppen är homogen eller ej så är 
människan i sig komplex och unik och därför svår att inrymma i en gemensam 
sannolikhetsgradering.  

Då metoden, i sin ursprungliga utformning med procentuell sannolikhetsuppskattning, upplevdes 
svår att applicera med flera olika personligheter i åtanke modifierades den en aning för att bättre 
passa studiens syfte. “Varje utvecklare måste ges chansen att bekanta sig med sina verktyg och 
måste tillåtas att anpassa redskapen så att de passar den aktuella situationen samt deras behov och 
färdigheter” ([förf. övers.] Blomquist & Arvola 2002, s.200). Då det som ensam utvärderare kan 
vara svårt att byta perspektiv och se samma sak ur olika infallsvinklar var karktärerna till hjälp. 
Att tillföra karaktärerna innebar att samma uppgift betraktades utifrån tre individuella 
personligheter. Det innebar att tre arketypiska användare tillfördes till den analytiska metoden 
kognitiv genomgång och konkretiserade de multipla intelligenserna på ett överskådligt sätt.  

Karaktärerna gör det också enklare för de som kommer i kontakt med studien att samtala kring 
utbildningens heterogena målgrupp. Trots att karaktärerna inte byggde på samma genuina 
bakgrund som persona bidrog de till att den kognitiva metoden tilldelades nyanserade användare. 
På så sätt kunde olika personligheter, karaktärsdrag, förkunskaper och liknande tas med i 
beräkningarna i den kognitiva genomgångens sannolikhetsberäkning.  I den ursprungliga 
versionen av kognitiv genomgång baseras sannolikheten för att utföra en uppgift på hela 
populationen/målgruppen. Med Gardners teorier kring människans komplexa, och ytterst 
individuella intelligens i åtanke måste en gemensam sannolikhetsberäkning för en hel målgrupp 
ses som en begränsning. Oavsett hur homogen en målgrupp kan tänkas vara så är alla individerna 
unika och har olika förkunskaper, intresse för uppgiften etc. vilket gör det svårt att dra generella 
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slutsatser om alla deltagarna, än svårare blir det om alla individerna ska representeras på/av en 
och samma skala. Genom att använda de tre karaktärerna representeras differentieringar inom 
gruppen. Att utesluta någon av karaktärerna, eller att endast använda en av dem, skulle ge en skev 
bild av målgruppen och skulle vara poänglöst. Därför valde författarinnan att inte låta hela 
målgruppen representeras av en och samma skala som i metodens ursprungsversion. 

Att använda en tregradig skala istället för en procentuell beräkning förenklade bedömningen. Om 
procentuell beräkning ses som en hundragradig skala, vad skiljer en 25a från en 32a? Används 
verkligen alla hundra stegen och hur värderas de i förhållande till varandra? Författarinnan 
bedömde det som osannolikt att alla hundra stegen verkligen användes och bestämde sig för att 
reducera graderingen till en tregradig skala. Att det blev en verbal skala var endast för att förenkla 
utvärderingsprocessen genom att minimera faktorer att hålla i minnet för utvärderaren 
(författarinnan), den verbala skalan upplevdes intuitiv. Skalan skulle lika gärna kunnat utgöras av 
siffror, exempelvis 1, 0 samt -1, där 1 skulle betyda ja, 0 skulle innebära nja och -1 skulle 
representera nej. På så vis skulle resultaten kunna beräknas vilket i sin tur skulle möjliggöra 
jämförelser mellan karaktärerna eller mellan olika uppgifter. Att använda en sifferskala tordes vara 
en förbättring av metoden och borde provas i framtida, liknande kognitiva genomgångar. 

Implementeringen av Gardners multipla intelligenser i undersökningen, genom karaktärerna, 
medförde att olika personligheter, samt individuella styrkor och svagheter kunde beaktas på ett 
överskådligt sätt. Att använda Gardners teori och terminologi innebar också ett fastställt och 
etablerat vokabulär och referensramar för att diskutera och resonera kring skillnader mellan olika 
individer. Att personifiera de multipla intelligenserna, och andra faktorer som kan tänkas påverka 
interaktionen med programmet, genom de tre karaktärerna innebär att det finns något konkret att 
relatera till. Karaktärerna kan vara användbara och underlätta vid diskussioner och 
konversationen kring utbildningen och dess användare. Karaktärerna utgör en gemensam 
referenspunkt och grund när det gäller målgruppen för programmet/utbildningen och skulle 
förmodligen underlätta kommunikationen mellan beställare, utvecklare och programmerare. Den 
kognitiva genomgången hjälper till med att finna potentiella problemområden och tillsammans 
borde denna kombination av tekniker utgöra en bra grund för att skapa användbara utbildningar. 

Författarinnans erfarenheter från sin tid inom företaget har hela tiden försökts att tonas ner i 
arbetet. Dock har de kunskaperna förmodligen inneburit att karaktärerna kunde skapas så som de 
gjordes. Utan företagsinsikten skulle ett mer gediget förarbete krävas för att kunna skapa lika 
rättvisande karaktärer för målgruppen, med andra ord hade det krävts personas och det förarbete 
de fordrar. Å andra sidan finns risken att studiens karaktärer är missvisande och skapade på 
subjektiva grunder och personliga åsikter. Den lilla stickprovsobservationen, som genomfördes 
som en bonus utöver studiens huvudsakliga metod, på ”Pernilla-personen” visade dock på 
motsatsen. Som en fortsättning på denna studie hade en empirisk undersökning med användare 
varit intressant att jämföra resultaten med. Det skulle tillsammans ge en mer heltäckande bild av 
verkligheten. 

Kognitiv genomgång kan användas av en enskild expert, men måste rekommenderas att 
genomföras i samarbete med andra expertutvärderare. På så vis kan den fina balansgången mellan 
personliga och professionella åsikter reduceras. I denna studie utfördes den kognitiva 
genomgången av författarinnan allena vilket endast lämnat utrymme för dennes spekulationer och 
vetenskapliga antaganden baserade på hennes samlade akademiska kunskaper.  Att ha andra 
experter, inom samma och/eller olikartade expertisområden, att diskutera med skulle 
förmodligen medföra kreativa diskussioner som skulle gagna undersökningen på ett sätt som inte 
är möjligt genom ensamarbete.  

Sammanfattningsvis upplevs den modifierade versionen av kognitiv genomgång som en lyckad 
förändring, men som med allt annat kan det alltid bli ännu bättre. En del förslag på förbättringar 
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nämns i texten, andra förändringar är upp till framtida kognitiv-genomgångsutövare att realisera. 
Givetvis kan författarinnan kontaktas vid eventuella frågor eller funderingar. 

 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till min tålmodige handledare Fabian Segelström, min 
kontaktperson på ILC (IKEA Learning Center) Jonas Weréen samt min alltid lika stöttande 
familj.  
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8. Bilaga 1: Utdrag från den kognitiva genomgången 
En kognitiv genomgång växer fram successivt allteftersom olika frågeställningar och aspekter 
beaktas vilket leder till att den slutliga dokumentationen blir väldigt omfattande. Av praktiska skäl 
har därför endast delar av den kognitiva genomgången valts ut som bilaga till denna uppsats. Vid 
intresse att ta del av den fullständiga dokumentationen från den kognitiva genomgången ombeds 
läsaren ta kontakt med författarinnan på annwa559@student.liu.se. 

Delarna som valts ut är de som ansågs relevanta för uppsatsen och som besvarar de centrala 
frågorna vid kognitiv genomgång; kommer användaren veta vad som ska göras, förstår 
användaren vad som ska göras, kommer användaren utifrån systemets respons att kunna göra ifall 
hon gjorde rätt eller fel samt eventuella komplikationer som noterats under arbetets gång. 

 

Förkortningar som används i redovisningen:  

LP = lärplattform 

VM = vänstermeny 

HB = huvudblock, rubrik med expanderare (och därmed underrubriker) 

DB = delblock/underrubriker 

AY = aktiva ytan 

8.1 Veta vad som ska göras 

Kognitiv genomgång: Formulär #6 – Action evaluation form: Slutgiltig målstruktur 
samt vilka som kommer att ha dessa mål i sin handlingsplan 

1 
Uppgift1 

Starta och komma igång med 
utbildningen ”Sustainability” Gertrud Pernilla Hampus 

2 Övergripande mål Starta utbildningen Ja Ja Ja 

3 Delmål1 Logga in på intranätet Nja Ja Ja 

4 Delmål2 Öppna LP Nej Nej Ja 

5 Delmål3 Välj rätt/hitta utbildningen Nej Nja Ja 

6 Delmål4 Starta utbildningen Ja Ja Ja 

7 
Delmål5 

Kom vidare från bild 1 till bild 2 i AY 
med hjälp av rubrikerna i VM Nja Nja Ja 

8           

9 

Uppgift2 

Genomför HB: ”Hållbarhetens 
grunder” och kom igång med HB: 
”Lösningar för ett hållbart liv 
hemma” Gertrud Pernilla Hampus 

10 

Övergripande mål 

Genomför HB "hållbarhetens grunder" 
och kom igång med HB "lösningar för 
ett hållbart hem" Ja Ja Ja 
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11 Delmål1 Starta HB "hållbarhetens grunder" Ja Ja Ja 

12 
Delmål2 

Starta HB hållbarhetens grunders DB 
hallen Nja Ja Ja 

13 
Delmål3 

Genomför och avsluta HB 
hållbarhetens grunders DB hallen Nja Ja Ja 

14 
Delmål4 

Starta HB hållbarhetens grunders DB 
hållbarhets på IKEA Nja Ja Ja 

15 

Delmål5 

Genomför och avsluta HB 
hållbarhetens grunders DB hållbarhets 
på IKEA Nja Ja Ja 

16 
Delmål6 

Starta HB lösningar för ett hållbart liv 
hemma Ja Ja Ja 

17           

18 
Uppgift3 

Avsluta utbildningen och ta del av 
resultatet Gertrud Pernilla Hampus 

19 Övergripande mål Slutför utbildningen Ja Ja Ja 

20 Delmål1 Öppna rubriken ”sluttest” Ja Ja Ja 

21 Delmål2 Starta sluttestet Ja Ja. Ja 

22 Delmål3 Genomför sluttestet Ja. Ja Ja 

23 Delmål4 Ta del av resultatet från sluttestet Ja Ja Ja 

24 
Delmål5 

Beakta diplomet; spara, skriv ut eller 
stäng ner Nja Nja Ja 

25 Delmål6 Läs sammanfattningen Nej Nja Ja 

Tabell A 

8.2 Förstå vad som ska göras 

Kognitiv genomgång: Formulär #6 – Action evaluation form: Handlingsplan för att 
uppfylla målen 

26 
Uppgift1 

Alternativa 
handlingsplaner Gertrud Pernilla Hampus 

27 Klicka på explorer-ikonen 
(antingen som snabblänk eller i 
startmenyn)  Nej Ja Ja 

28 Logga in på intranätet med 
användarnamn + lösen  Nja Ja Ja 

29 Klicka på länken "learning & 
training" längst ner i VM i 
"global links"-rutan 

Klicka på rubriken 
"career & learning" i 
menyraden längst upp Nej/Nej Nej/Nej Ja/Ja 

30 
 

Klicka på rubriken 
"learning & training" i 

/Nej /Nej /Ja 
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VM 

31 Klicka på länken LP längst ner 
på sidan i "learning related 
information"-rutan  Nej Nej Ja 

32 

Skriv in utbildningens namn i 
sökrutan 

Använd rullisten för 
att genom 
kategorisökning hitta 
utbildningen Nej/Nja Nja/Ja Ja/Ja 

33 Klicka på startknappen  Ja Ja Ja 

34 Klicka på andra rubriken i VM 
"introduktion till utbildningen"  Nej Nja Ja 

35      

36 Uppgift2  Gertrud Pernilla Hampus 

37 Klicka på HB "hållbarhetens 
grunder" i VM  Ja Ja Ja 

38 Klicka på DB "hallen" i VM  Nej Nja Ja 

39 Klicka i övre högra hörnet i 
pop-up-rutan för att stänga 
fönstret  Nja Ja Ja 

40 Klicka på plustecknen för att 
öppna nya popup-fönster, 
klicka i övre högra hörnet för 
att stänga dem  Ja Ja Ja 

41 Klicka på DB "hållbarhet i 
hemmet" i VM  Nja Nja Ja 

42 
Klicka på pilen i högerkanten, 
antingen uppe eller nere, för att 
komma till nästa sida 

Klicka på rullisten och 
välj nästa numrerade 
rubrik för att komma 
till nästa sida Ja/Nej Ja/Nja Ja/Ja 

43 Klicka på HB "lösningar för ett 
hållbart liv hemma" i VM  Nja Nja Ja 

44 

Klicka på DB "köket" i VM  Nja Ja Ja 

45      

46 Uppgift3  Gertrud Pernilla Hampus 

47 Klicka på rubriken "sluttest" i 
VM  Ja Ja Ja 

48 Skriv in tilldelat ID-nummer  Nja Nja Nja 

49 Klicka på "get description"-
knappen  Nja Nja Ja 
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50 Klicka på "starta 
testet/utvärderingen"-knappen  Ja Ja Ja 

51 Klicka i svarsalternativ för varje 
fråga  Nja Ja Ja 

52 Skriv in namn (frivilligt) klicka 
på "skicka"-knappen längst ner  Ja Ja Ja 

53 <80% korrekt --> klicka på 
rubriken "sluttest" och gör om 
från början  Nej Nej Ja 

54 >80% korrekt --> klicka på 
"print diploma"  Nej Nej Nja 

55 Klicka på rubriken 
”sammanfattning” i VM  Nej Nja Ja 

Tabell B 

 

8.3 Bedöma utifrån systemrespons ifall handlingen var korrekt eller 
inkorrekt 

Kognitiv genomgång: Formulär #6 – Action evaluation form: Utföra handlingen och 
utvärdera dess följder  

56 
Systemets respons vid 
korrekt handling 

Efter utförd handling, noterar 
användaren att de gjort korrekt? Vad 
indikerar det? Om inte, varför? 

Kommer 
handlingen att 
utföras? 

57 
Uppgift1 

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus   

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus 

58 Ett nytt fönster med 
internet/intranätet öppnas Ja Ja Ja Ett nytt fönster öppnas 

Nja Ja Ja 

59 Learning & training-sidan 
öppnas i aktiva ytan (AY), VM 
är kvar liksom toppmenyerna Nej Nja Ja Ny sida öppnas i AY 

Nej Nja Ja 

60 LP:s förstasida öppnas Ja Ja Ja LP öppnas Nja Ja Ja 

61 
Utbildningar som passar in på 
sökordet dyker upp som en 
lista Ja Ja Ja 

Om namnet är känt och 
inskrivet i sökkriterierna 
kommer det att dyka upp 
i en lista 

Nja Nja Ja 

62 
Rullisten vecklas ut och alla 
kategorier synliggörs Ja Ja Ja 

Rullistens 
underkategorier 
synliggörs 

Nej Nja Ja 

 

63 (välja utbildning) Ja Ja Ja   Nja Nja Ja 

64 Utbildningen öppnas i ett eget 
fönster Ja Ja Ja Nytt fönster öppnas 

Ja Ja Ja 
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65 Sida 2 i utbildningen öppnas i 
AY Ja Ja Ja Sidan i AY förändras 

Nej Nja Ja 

66              

67 Career & learning-sidan öppnas 
i AY; VM är kvar liksom 
toppmenyerna Nej Nja Ja Ny sida öppnas i AY 

Nej Nja Ja 

68 Learning & training-sidan 
öppnas i AY; VM är kvar 
liksom toppmenyerna Nej Nja Ja Ny sida öppnas i AY 

Nej Nja Ja 

69 LP:s förstasida öppnas Ja Ja Ja LP öppnas Ja Ja Ja 

70            

71 
Uppgift2 

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus   

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus 

72 Rubriken expanderas och 
underrubrikerna; hallen och 
hållbarhet på IKEA synliggörs. 
Inget händer i AY Nej Nja Ja 

Rubriken expanderas, 
dock händer inget i AY 

Ja Ja  Ja 

73 ”Hallen”s förstasida öppnas i 
AY Ja Ja Ja Sidan i AY ändras 

Nej Nja Ja 

74 Popup-rutan stängs ner Ja Ja Ja Popup-rutan försvinner Nja Ja Ja 

75 

Popup-rutorna stängs ner och 
plustecknet blir därmed grönt Nja Ja Ja 

Ifall plustecknen är för 
många kan en del missas, 
blir rörigt trots den 
hjälpande gröna färgen 

Nja Ja Ja 

76 ”Hållbarhet på IKEA”s 
förstasida öppnas i AY Ja Ja Ja Sidan i AY ändras 

Ja Ja Ja 

77 Rullisten expanderas och 
underkategorierna visas och 
görs möjliga att välja Ja Ja Ja 

Rullistens underrubriker 
synliggörs -> sidan i AY 
ändras 

Nej Nja Ja 

78 Rubriken expanderas och 
underrubrikerna; köket… 
synliggörs. Inget händer i AY Nja Ja Ja 

Rubriken expanderas, 
dock händer inget i AY 

Nja Nja Ja 

79 Underrubriken kökets 
förstasida öppnas Ja Ja Ja Sidan i AY ändras 

Ja Ja Ja 

80              

81 Sida 2 i underrubriken 
”hållbarhet på IKEA” öppnas i 
AY Ja Ja Ja Sidan i AY ändras 

Ja Ja Ja 

82            

83 Uppgift3 
Ger-

Per- Ham   
Ger-

Per- Ham
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trud nilla -pus trud nilla -pus 

84 Sluttestets sida öppnas i AY Ja Ja Ja Sidan i AY ändras Ja Ja Ja 

85 
 (skriva in ID-nr i prompt) Nja Nja Nja 

Ingen logik i numret eller 
dess syfte 

Nja Nja nja 

86 Text dyker upp i "description"-
prompten: "This is the final test 
of the sustainability e-learning" Nej Nja Nja 

Ingen logik i "get 
description" 

Nej Nja Ja 

87 Testet startas och dyker upp i 
AY Ja Ja Ja Testet startas i AY 

Ja Ja Ja 

88 Deltagarens val noteras i 
radioknapparna Ja Ja Ja 

Endast möjligt markera 
ett svar 

Nja Ja Ja 

89 Testets resultat dyker upp i AY 
mellan inledningstexten och 
testfrågorna Nja Nja Ja 

Sidan laddas på nytt i 
AY, nu med utökad text 

Ja Ja Ja 

90 Sluttestets sida öppnas i AY Ja Ja Ja Sluttestet öppnas i AY Nej Nja Ja 

91 

Diplom i pdf-format dyker upp 
i nytt fönster Ja Ja Ja 

Nytt fönster dyker upp. 
Kan vara oklart hur man 
skriver ut/sparar 
diplomet 

Nej Nja Ja 

92 Sammanfattning öppnas i AY Ja Ja Ja Sidan i AY ändras Ja Ja Ja 

93 Rubriken "Vill du lära dig 
mer?" expanderas och 
underrubrikerna synliggörs. 
Inget händer i AY. Nja Ja Ja 

Rubriken expanderas, 
dock händer inget i AY 

Nja Ja Ja 

 Tabell C 

 

8.4 Mål och dess eventuella komplikationer 

Kognitiv genomgång: Formulär #6 – Action evaluation form  
94 Utifrån systemsrespons 

vilka mål kan vara svåra 
att förstå att de är 
uppnådda? 

Ser uppfyllda mål som 
icke-uppfyllda? 

När sista delmålet är uppnått 
förstår användaren att 
övergripande målet är 
uppnått? 

95 
Uppgift1 

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham-
pus Uppgift1 

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus 

96 Delmål1  svårt hitta till LP     Ja Ja Ja 

97 

Uppgift2 
Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham-
pus Uppgift2 

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus 

98 Delmål1 & delmål4  
händer inget i AY när man 

    Nej Nja Ja 
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klickar på HR/expanderarna 

99 
Uppgift3 

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham-
pus Uppgift3 

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus 

100 Delmål1  vad är det för 
ID som ska skrivas in? + 
vad betyder "get 
description?"     Nja Nja Ja 

101 Delmål3  inte så tydligt 
var resultatet visas Ja Nja Nej     

102 Övergripande målet  när 
är utbildningen slut? Ja Nja  Nej     

Tabell D 

 

8.5 Målstruktur  

Kognitiv genomgång: Formulär #3 – Goal structure form 
103  

Ser inte 
målen som 
uppfyllda? 

Avslutat sista 
delmålet, inser att 
övergripande 
målet är avslutat? 

104 
[Uppgift1]   

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus 

105 Övergripande 
mål Starta utbildningen   Ja 

Ja Ja 

106 Delmål1 Välj rätt/hitta utbildningen       

107 Delmål2 Starta utbildningen        

108 Delmål3 Komma vidare från bild 1 till bild 2 
i aktivaytan (AY) med hjälp av 
vänstermarginal (VM) (tidigare 
erfarenhet)     

  

109 [Uppgift2] 
   

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus 

110 Övergripande 
mål 

Avsluta ”Huvudblock 
Hållbarhetens grunder” och kom 
igång med ”Huvudblock Lösningar 
för ett hållbart liv hemma”   Nej 

Nja Ja 

111 Delmål1 Starta ”Huvudblocket 
Hållbarhetens grunder”      

  

112 Delmål2 genomför ”Huvudblock 
Hållbarhetens grunders” ”Delblock 
Hallen”      

  

113 Delmål3 
genomför ”Huvudblock ses inte som 
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Hållbarhetens grunders” ”Delblock 
Hållbarhet på IKEA” 

uppfyllt 

114 Delmål4 avsluta ”Huvudblock Hållbarhetens 
grunder” och starta ”Huvudblock 
Lösningar för ett hållbart liv 
hemma” 

ses inte som 
uppfyllt   

  

115 [Uppgift3] 
   

Ger-
trud 

Per-
nilla 

Ham
-pus 

116 Övergripande 
mål Slutför utbildningen   Nja 

Nja Ja 

117 Delmål1 genomför sluttest       

118 Delmål2 ta del av resultatet från sluttestet       

119 Delmål3 läs sammanfattningen       

Tabell E 
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9. Bilaga 2: Skärmdumpar 

 

Skärmdump A, Inledningsbilden på utbildningen 

 

Skärmdump B; 1) rullist; 2-3) navigeringspilar 
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Skärmdump C, Introduktion till utbildningen 

 

 

Skärmdump D, Plustecken att klicka på för mer information - antingen som text i pop-up-ruta eller som 
videoinspelning 
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Skärmdump E, Testformulär från utbildningen 

 

Skärmdump F, Testformulär från utbildningen 
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Skärmdump G, Intranätsidans förstasida 

 

Skärmdump H, Lärplattformen (LP) 


