
Utvecklingen inom digitalt lärande går snabbt. I denna guide har vi samlat våra 
kunskaper och erfarenheter för att stödja kommuner och myndigheter som vill 

påbörja eller utveckla arbetet med lärande och utbildning. 

Med moderna system och verktyg kan ni lyfta er organisations lärande 
och sänka era kostnader. Lärplattformar används bland annat till  

introduktion och utbildning av personal, samarbetspartners och allmänheten.

Alla säger samma sak – hur ser du skillnad?

I en bransch med mängder av leverantörer av lärplattformar och LMS, där alla i princip lovar samma sak, är det svårt att få 
en tydlig bild av vilka aktörerna är och hur de kan skapa värde för din organisation. 

Vid utvärdering av lärplattformar är det vanligt att titta på så kallade skall-krav som exempelvis prisnivå, referensuppdrag, 
säkerhet och hållbarhetsarbete. Dessa krav uppfyller dock de flesta seriösa aktörer, vilket medför att erbjudandena ur 
köparens perspektiv blir generiska. 

I den här guiden går vi igenom ytterligare faktorer att utvärdera, så att ni kan välja en partner som maximerar värdet för er 
verksamhet. Ni får enkla tips och verktyg för att se de små – men viktiga – skillnaderna mellan alternativen.  
Allt för att förenkla ert val.

GUIDE 

Så upphandlar och 
implementerar ni en lärplattform

®



Vad är en lärplattform och vad  
skiljer den från ett LMS?

LMS, kort för Learning Management System, har funnits 
länge på marknaden. Det är i stora drag ett system som 
fokuserar på att administrera utbildning, både i klassrum 
och via e-learning. Normalt behöver ett LMS kompletteras 
med ett författarverktyg där ni vanligtvis skapar kurser 
som scorm-filer för att sedan lägga upp i LMS:et. Fördelen 
med ett LMS är att det ofta finns mängder av rapporter och 
statistik att ta ut. 

Lärplattformar har börjat användas för den nya 
generationens digitala lärande. Ofta erbjuds de som en 
molnbaserad SaaS-tjänst (Software as a Service) där det 
även ingår support, uppdateringar och uppgraderingar. 

Fördelarna med lärplattformar är att de oftast är  
lättanvända. Plattformen brukar innehålla ett integrerat 
författarverktyg och har ofta även bra funktioner för 
Blended Learning och socialt lärande:

Blended Learning  
Blandat lärande där digitala självstudier varvas med 
fysiska och virtuella träffar.

Socialt lärande 
Olika kommunikationsmöjligheter där kursdeltagare och 
kursledare kan hantera frågor och utbyta erfarenheter 
och kunskap. Allt anpassat för att fungera bra på vanliga 
enheter, från datorer till tablets och smartphones.

Ovanstående ska endast ses som snabbeskrivningar  
av begreppen LMS och lärplattform. Det finns inga  
entydiga definitioner och de används ofta synonymt 
av både beställare och leverantörer. I detta dokument 
använder vi begreppet lärplattform, dels för att det är 
bredare men också då det är denna typ av digitalt  
verktyg som nu växer snabbast och som främst 
efterfrågas av både privat och offentlig sektor.

Distribuerat lärande
Vissa lärplattformar öppnar också möjligheten till  
distribuerat lärande. Det betyder att ni förutom att ha 
centralt placerade experter och producenter, också  
skapar en lösning där väsentligt många fler personer i  
organisationen får möjlighet att skapa och administrera 
kurser med stöd av digitalt lärande. Detta ställer natur-
ligtvis krav på lättanvända verktyg, samarbetsmöjligheter 
och gemensamma bibliotek för mallar och material.  
Det kräver också att olika enheter har egna lokala  
arbetsytor och samtidigt är kopplade till helheten.  
För en kommun innebär distribuerat lärande att exempelvis
Socialförvaltningen själva kan producera, uppdatera och  
administrera kurser som vänder sig till medarbetare,  
samarbetspartners och kommuninvånare.

Att upphandla en lärplattform

Med den snabba utvecklingen inom digitalt lärande  
och många tekniska begrepp kan det kännas svårt att 
upphandla en lärplattform. Risken blir därför mycket 
långa processer där det ändå finns en osäkerhet om 
valet av lärplattform är rätt. 

Nedan beskriver vi fyra steg för att upphandla och 
komma igång med digitalt lärande. Vi har samlat våra 
kunskaper och erfarenheter som allmänna tips och 
rekommendationer. Organisationer har unika behov och 
förutsättningar, vilket innebär att allt inte behöver  
appliceras på just er organisation. 

Steg 1   – Behov och möjligheter

En tydlig behovsanalys är viktig vid alla upphandlingar 
och implementationer av nya system, inte minst vid 
upphandling av lärplattformar. Om ni gjort en tydlig 
behovsanalys underlättas hela den fortsatta processen 
betydligt.

Behovsanalysen bör täcka följande: 

∞ Vad vill ni strategiskt och praktiskt uppnå genom   
 att utveckla lärandet i er organisation?

∞ Vilka utmaningar ser ni idag och framöver kring  
 lärande och kompetensutveckling?

∞ Vilka målgrupper vill ni utbilda?

∞ Vem ska producera de kurser ni vill ha i  
 lärplattformen?

∞ Vilka kostnader i form av personal, lokaler, resor, 
 kursdokumentation, administration, etc. har ni för 
 den utbildningsverksamhet ni idag bedriver?

∞ Vilka är riskerna om ni fortsätter att jobba som idag?

∞ Vilka vinster skulle ni kunna få med en modern 
 lösning där ni exempelvis kan arbeta med  
 distribuerat lärande?



Steg 2   –  Leverantörsdialog

Behovsanalysen i steg 1 är grunden för det fortsatta 
arbetet. Det är samtidigt svårt att göra en behovsanalys 
utan att veta vad som är möjligt. En rekommendation är 
därför att analysera era behov men att också undersöka 
marknaden och kommunicera med andra kommuner/
myndigheter som ligger före er i processen. Det kommer 
därför finnas behov av att uppdatera och utveckla den 
ursprungliga behovsanalysen innan den läggs till grund 
för en upphandling. 

Nedan presenteras ett antal områden och frågeställningar 
som kan vara applicerbara på er organisation. Det är 
frågor ni bör ställa er själva men som även kan tas upp i 
dialogen med leverantörer.

Tillgänglig utbildning
Om det är krångligt att nå eller hitta kurser kommer  
ambitionen att lyfta lärandet att falla platt. Smidig 
tillgång till kurser och innehåll för olika målgrupper är 
därför grunden för att lärandet ska bli av. 

∞  Portal/Kurskatalog
Går det enkelt och snabbt för kursdeltagare att få 
tillgång till kurser som är relevanta för dem? 
Går det att anpassa kurskatalogens innehåll för 
olika målgrupper? Går det att aktivt bjuda in 
personer till kurser (push)? Kan användare själva 
söka och anmäla sig till kurser (pull)?

∞  Utbildningsformer
Kan lärplattformen hantera alla former av 
utbildning såsom online-kurser/e-learning (digitala 
självstudier), Blended Learning, “klassrumskurser” 
och webinar/webmöten?

∞  Målgrupper
Går det att ha både interna och externa deltagare? 
Exempelvis egen personal och samarbetspartners. 
Går det att ha oinloggade användare som 
kommuninvånare eller andra externa målgrupper 
vars användardata inte behövs eller får sparas?

∞  Plattformsoberoende
Går det att nå lärplattformen på dator, smartphone 
och tablets? Finns det en native app?

∞  Språk
På vilka språk finns lärmiljön tillgänglig? Vad finns 
det för stöd för att skapa olika språkversioner av 
kurser?

∞  Tillgänglighet för funktionsvarierade
Uppfyller lärplattformen WCAG 2.1?

Deltagarnas lärupplevelse
När användarna väl har kommit åt sin kurs så gäller det 
att ge dem en smidig och engagerande lärupplevelse. 

∞  Pedagogisk upplevelse
Känns gränssnittet tydligt och intuitivt så att en ny 
användare kan gå en kurs utan någon introduktion? 

∞  Socialt lärande
Vilka möjligheter finns för kursdeltagare att  
diskutera/kommunicera/dela erfarenheter med 
kursledare och/eller andra kursdeltagare?  
Kan deltagarna dela digitala filer med varandra? 
Finns det bra möjligheter att skicka automatiska 
meddelanden utifrån vad deltagarna gör/inte gör i 
en kurs? Till vem kan dessa automatiska  
meddelanden skickas?

∞  Blended Learning
Går det att lägga in fysiska och virtuella träffar som 
en naturlig del i en kurs? Kan kursledare hantera 
närvaro och godkännande för träffar?

∞  Chefens engagemang
Kan chefer anmäla personal till kurser/godkänna 
intresseanmälningar? Vilken information kan chefen 
få kring hur det går för personalen?

∞  Utmärkelser
Kan deltagare tilldelas diplom och certifikat när de 
klarat en kurs?

Produktion av utbildning
En nyckelfaktor för att lyfta lärandet i en organisation är 
att det finns kurser att gå. 
  
  
  ... 



∞  Bygga kurser
Finns det ett integrerat lättanvänt verktyg för att 
skapa kurser? Är detta verktyg enkelt att använda? 
Vilka funktioner har verktyget? Kan innehållet i en 
kurs anpassas utifrån vem kursdeltagaren är?

∞  Skapa innehåll
Finns det tillgång till bilddatabas? Finns det  
en integrerad funktion för videoredigering?  
Kan material enkelt kopieras från andra kurser?

∞  Uppdatering
Finns det ett centralt materialbibliotek?  
Kan material som används i flera kurser  
uppdateras centralt?

Administration av utbildning
När en kurs är skapad behöver den administreras för att 
tillgängliggöras för olika målgrupper och för att följas 
upp.

∞  Roller
Vilka roller – kursdeltagare, chef, kursledare,  
administratör, superuser, etc. – finns?  
Hur kan dessa roller anpassas?

∞  Portaler
Går det att skapa underportaler där olika enheter 
i organisationen självständigt kan skapa och 
administrera kurser? Hur kommer man åt centralt 
material och mallar från dessa underportaler?

∞  Uppföljning
Hur kan kursledare, administratörer och chefer följa 
upp deltagarnas aktiviteter?

∞  Certifikat/diplom
Går det att skapa diplom i systemet? Är det möjligt 
att tilldela deltagare diplom och tidssatta certifikat 
när de klarar en kurs? Går det att lägga till externa 
certifikat som erhållits på annat håll?  

 
∞  Automatisering
Går det att automatisera tilldelningen av kurser 
utifrån användardata, exempelvis utifrån befattning 
och/eller organisatorisk tillhörighet? 

Övrigt
Det finns även ett antal viktiga frågor som rör teknik, 
säkerhet och avtal där det kan vara bra att involvera 
personal från IT och upphandlingsavdelningen. 

∞  SSO (Single Sign On)
Vilka SSO-lösningar stödjer systemet?  
Går det att ha flera parallella SSO-lösningar om 
olika enheter ska använda samma lärplattform?  
Kan SSO kombineras med manuell inloggning?  
Går det att ha annat användarnamn än e-post?  
Fungerar SSO även för native app?

∞  Anpassade fält
Går det att skapa anpassade fält för användare, 
kurser och kurstillfällen?

∞  Integrationer
Vilka api:er och webhooks finns? Hur är dessa  
dokumenterade? Vilket stöd finns kring  
integrationer? Finns det integration med Zapier? 

∞  Master-data
Kan ni använda Master-datan i ert AD  
(eller motsvarande)?

∞  Säkerhet & GDPR
Uppfyller leverantören GDPR även efter Schrems 
II-domen? Vilken underleverantör använder  
leverantören för hosting av sin tjänst?  
Är hostingleverantören ett företag med ägare  
inom EU? Var är servrarna geografisk placerade? 
Används några sub-processorer från leverantörer 
som har ägare utanför EU? Vilka kunder med höga 
säkerhetskrav har leverantören?



∞  SLA (Service Level Agreement)
Vilket SLA har everantören?

∞  Support 
Hur är leverantörens support organiserad?  
Är support-personalen svensktalande?  
Vilka tider är supporten öppen?  
Hur nås supporten?  
Finns det tillgång till en dedikerad (namngiven) 
kontaktperson? Vad är leverantörens NKI  
(Nöjd Kund-Index) för sin support?

∞  Uppdateringar & uppgraderingar
Ingår uppdateringar/uppgraderingar av systemet? 
Hur mycket resurser lägger leverantören på  
utveckling av verktyget? 

∞  Införandeprojekt
Vad ingår i införandeprojektet? Hur lång tid  
tar projektet? Vad krävs på beställarens sida?

∞  Referenser
Hur många kunder har leverantören?  
Inom vilka branscher? Vilka kommuner  
använder leverantörens lösning idag?

Steg 3   –  Upphandling

Efter behovsanalys och dialog med leverantörer kan en 
kravspecifikation för en upphandling utarbetas. I bilaga 1 
presenteras exempel på skall-krav som en modern  
lärplattform bör nå upp till. I vissa fall kan det vara bra 
att göra en RFI för det upphandlingsunderlag som tagits 
fram. Det går ibland att göra avrop från ramavtal istället 
för upphandling (kontrollera med leverantören). 

Vi rekommenderar att en demonstration av  
lärplattformen ingår som avgörande urvalskriterium. 
Nedanstående områden bör ingå i leverantörens 
demonstration av lärplattformen:

1. Användarvänlighet för kursdeltagare att få tillgång  
 till och genomgå kurser

2. Enkelheten och funktionaliteten för att skapa och
 uppdatera kurser

3. Bredden på funktionalitet för socialt lärande
 och kommunikation

4. Möjligheten till automatisering av 
 kursadministration

5. Support och övrigt stöd från leverantören

Tips! Informera gärna leverantörer ni har haft dialog med 
när ni går ut med upphandlingen. Annars finns det risk 
att ni inte får in anbud från de leverantörer ni önskar.

Steg 4   –  Kom igång

Bra, ni har upphandlat en lärplattform som möter  
era behov! Men en lärplattform är bara ett verktyg.  
Ta med er följande för att lärandet ska kunna lyfta:

∞ Utse en tydlig projektägare som får tid för projektet 
 och har mandat att fatta beslut.

∞  Tydliggör era kortsiktiga och långsiktiga mål till 
 leverantören.

∞  Utse en kontaktperson på IT-avdelningen som 
involveras redan i starten av implementerings- 
projektet. Införandeprojekt är grunden för att  
lärandet ska lyfta. Slarvar ni här blir det ofta  
tidskrävande att fixa till det senare.

∞  Utbilda administratörer och de som ska bygga 
 kurser i tre “vågor”:

1. Börja med att utbilda projektledaren,  
 tilltänkta superusers och kontaktpersonen på IT.

2. Fokusera i nästa våg på “early adopters” som 
 har nytta, intresse och behov av att jobba 
 med lärande.

3. Efter de två tidigare grupperna är det nu dags 
 för en bredare utrullning i organisationen. Då 
 är det bra att de första grupperna har skapat 
 kurser som kan tjäna som inspiration och mallar.

∞ Ha en löpande kontakt med leverantören (speciellt 
i början) och ta till er den information och utbildning 
som ges vid lansering av nya funktioner.

∞ Se hela projektet som en process där ni med jämna 
mellanrum utvärderar vad ni uppnått och sedan 
sätter mål för den kommande perioden.



BILAGA 

Exempel på krav att ställa vid 
upphandling av lärplattform

Lärplattformen ska kunna hantera alla former av 
utbildning, inklusive digitala självstudier (e-learning, 
online-kurser, micro learning, etc.), Blended Learning 
(där digitala självstudier kompletteras med fysiska och 
virtuella träffar) och fysiska “klassrumsutbildningar”. 
 
Lärplattformen ska kunna hantera både fysiska och  
digitala kurser som beställaren själv producerat och 
kurser som producerats externt.

Lärplattformen ska ha en kurskatalog/kursportal där:

✔  kurser kan presenteras med text, bild och video

✔  kurser kan sorteras efter kategorier som 
 beställaren själv kan definiera

✔  användare kan göra direktanmälan till kurser

✔  användare kan göra intresseanmälan till kurser 
 som ska godkännas av användarens chef 
 eller en administratör.

 
Kurskatalogens innehåll ska kunna anpassas utifrån den 
enskilde användarens behov så att denne bara ser de 
kurser som är relevanta istället för hela utbud av kurser. 
Det innebär att medarbetarnas kurskatalog ska 
kunna anpassas utifrån medarbetarens befattning,  
enhet, anställningsform eller annan parameter som 
beställaren själv kan definiera.
 
Lärplattformen ska vara responsiv så att användare 
ska kunna nå den och kurserna via dator, smartphone 
och tablets. Lärplattformen ska därtill erbjudas som 
Native app (för iOS och Android). SSO ska kunna 
användas för den nativa appen.
 
Lärplattformen ska uppfylla krav på tillgänglighet 
enligt WCAG 2.1.
 
Det ska finnas SSO-lösning både för den responsiva 
tjänsten och den nativa appen. Det ska vara möjligt att 
ha flera parallella SSO-alternativ och samtidigt kunna 
erbjuda manuell inloggning.

Användardata och organisationsinformation ska kunna 
överföras (och löpande uppdateras) från beställarens AD.
 
Det ska vara möjligt att skapa länkar till kurser för icke 
registrerade/oinloggade användare för att exempelvis 
kunna tillgängliggöra publika kurser på en hemsida, 
e-post, sociala medier, etc.
 

Gränssnittet ska vara utformat så att kursdeltagare som 
ska gå en kurs för första gången inte ska behöva någon 
introduktion/utbildning till lärplattformen.
 
Funktioner för socialt lärande ska möjliggöra att:

✔ kursledare kan skicka ut generella meddelanden i 
 lärmiljön till alla kursdeltagare

✔  kursledare och administratör kan skicka ut mail och 
 sms till kursdeltagare

✔ kursdeltagare och kursledare kan kommunicera 
 med text och länkar i ett forum 

✔  kursledare, administratör och kursdeltagare ska 
 ha tillgång till en chat där de kan kommunicera 
 enskilt eller i grupp med varandra

✔	 kursdeltagare kan dela alla typer av digitala filer 
 med varandra

✔		 i kurser bygga in automatiska meddelanden i form 
 av e-post och sms som triggas av deltagarnas 
 aktiviteter (eller brist på aktivitet). Dessa 
 automatiska meddelanden ska kunna skickas till 
 deltagarna, deltagarnas chef, kursledare eller valfri 
 generisk e-postadress.

 
Funktioner för Blended Learning ska möjliggöra att 
kurser, utöver digitala självstudier, även ska kunna 
innehålla datum- och tidssatta fysiska och virtuella 
träffar. Kalenderinbjudningar till ingående träffar ska 
automatiskt kunna skickas ut till kursdeltagarnas och 
kursledarens digitala kalendrar.
 
Lärplattformen ska ha ett integrerat verktyg med vilket 
behöriga användare självständigt kan skapa och upp-
datera kurser. Kurserna ska kunna innehålla text, bilder, 
video, ljud, quizer, enkäter, utvärderingar, formulär, 
länkar, SCORM-filer, nedladdningsbara filer, uppladdning 
av filer för inlämningsuppgifter och redovisning för andra 
kursdeltagare. 
 
Användare som bygger kurser ska i lärplattformen ha till-
gång till en bilddatabas som innehåller bilder som de har 
rätt att använda i kurser, utan kostnad eller begränsning.
 
Användare som bygger kurser ska i lärplattformen ha 
tillgång till videoredigering där de kan använda video-
klipp, stillbilder, ljudfiler och andra sedvanliga funktioner 
vid redigering av video. Det ska vara möjligt att göra 
bildskärmsinspelningar och pålägg av speakerröst.

Användare som bygger kurser ska i lärplattformen 
kunna få tillgång till kursmallar, mailmallar och ett 
materialbibliotek. Materialbiblioteket ska kunna 
innehålla alla typer av digitalt innehåll och ska kunna 



uppdateras centralt så att alla kurser där materialet 
används automatiskt uppdateras.
 
Material, aktiviteter och moduler/kapitel från flera olika 
kurser ska enkelt kunna användas för att skapa en ny kurs.
 
Det ska vara möjligt att manuellt och automatiskt (utifrån 
användardata som t ex befattning och organisation)  
bjuda in individer och grupper av medarbetare till kurser.

Kursansvariga ska kunna följa upp kursdeltagarnas 
aktiviteter, hantera närvaro på träffar, godkänna 
inlämningsuppgifter samt kommunicera med deltagarna 
individuellt och som grupp. Administratörer och kurs- 
ansvariga ska kunna ta ut relevanta rapporter med 
information om kursdeltagarnas aktiviteter i lärplattformen.
 
Chefer ska för sin personal kunna se status för kurser och 
certifikat, anmäla medarbetare till kurser och godkänna 
medarbetares intresseanmälningar till kurser.
 
Administratörer ska kunna få tillgång till svensk support 
under svensk kontorstid. Beställaren ska också ha en 
dedikerad och namngiven kontaktperson som de kan 
kontakta vid behov och som ansvarar för löpande upp-
följningsmöten.
 
Det ska vara möjligt att skapa underportaler där olika 
enheter självständigt och med egen grafisk profil kan 
skapa, uppdatera och administrera kurser. Det ska vara 
möjligt att tillgängliggöra centralt material och mallar för 
underportaler. 
 
Det ska vara möjligt att på individnivå styra vilken/vilka 
portaler en administratör har tillgång till samt vilka kurser 
en kursledare har tillgång till.

Lärplattformen ska uppfylla gällande GDPR-krav. För 
att med säkerhet uppfylla tolkningar av Schrems II ska 
tjänsten och eventuella sub-processorer driftas inom EU 
hos ett EU-ägt företag.
 

Lärplattformen ska ha api:er och webbhooks för  
integration med andra system. Via api eller webhooks 
ska man från annat system kunna:

✔		 lägga till, uppdatera och ta bort 
 användarinformation

✔	 överföra användarinformation till annat system

✔	 anmäla användare till kurs.
 
Lärplattformen ska ha funktioner för att godkänt  
genomförande av en kurs kan ge kursdeltagaren ett eller 
flera tidssatta certifikat. Lärplattformen ska även kunna 
hantera certifikat som erhållits utanför lärplattformen. 
Deltagare och deras chefer ska automatiskt kunna bli 
notifierade när ett certifikat håller på att gå ut och  
automatiskt bli inbjudna till den kurs som krävs för att 
behålla certifikatet.
 
Lärplattformen ska kunna anpassas efter beställarens 
grafiska profil gällande:

✔	 logotyp 

✔	 inloggningssidans bild och text

✔	 färger för lärmiljön, knappar och andra objekt

✔	 typsnitt 

✔	 diploms bakgrund samt fasta och dynamiska fält

✔	 rubriker/termer i lärplattformen ska kunna bytas 
 ut enligt beställarens önskemål

✔	 webbadress som beställaren har certifikat för ska 
 kunna användas för lärplattformen

✔	 e-post som skickas från lärplattformen ska kunna 
 använda beställarens egen e-postserver.

Stötta din organisations 
kompetensutveckling med 
en modern lärplattform! 

Sedan 2012 har företag och organisationer av alla storlekar använt Learnifiers plattform för att snabbt och enkelt skapa och dela 
kurser med medarbetare, kunder, partners, medlemmar, leverantörer och andra grupper de vill nå med sin kunskap.

eller www.learnifier.com

https://learnifier.com/sv/demo/?utm_source=upphandling&utm_medium=guide
https://signup.learnifier.se/signup/?utm_source=upphandling&utm_medium=guide
https://learnifier.com/sv/?utm_source=upphandling&utm_medium=guide
https://learnifier.com/sv/?utm_source=upphandling&utm_medium=guide
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