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Detta dokument är en kombination av löpande anteckningar,  
sammanställning av resultat vid ”snabbrundan”, dvs den snabba 
kollen av vad andra lärosäten kostat på och lagt ner i tid vid 
införandet av Blackboard samt Moodle, samt egna uppskattning 
kring  uppskattade kostnader och tidsplaner för de olika möjliga 
alternativen för lärmiljön inom ramen för eDU. 
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Anteckningar snabbrunda eDU, lärmiljödelen. 
21 augusti. Ran informerar om att en snabb uppskattning av kostnader och tidsplaner för möjliga alternativ för 

lärmiljödelen av eDU måste göras. Arbetet med planering av förstudier för lärmiljödelen av eDU placeras på is och 

kommer att återupptas efter den 15 september.  
Målsättning:  
Presentation av eDU inför Högskolestyrelsen 7 november.  
NGL-centrums uppdrag till den 15 september: 
Det material som jse behöver från NGL-centrum är uppskattade kostnader och tidsplaner för de olika möjliga alternativen 

för lärmiljön inom ramen för eDU. 

De kostnader och resurser som avses är de så kallade merkostnader som eDU skulle medföra, det vill säga det som faller 

utanför NGL-centrums ordinarie budget/verksamhet. 

Nuvarande tidsplan: 

För att klara av det behöver vi hålla följande tidsplan: 

 Material från respektive avdelning till Joacim 15 september 

 Material från Joacim till eDU ordförandeberedning 18 september 

 Material till ledningsrådet 30 september 

 Material ut i handlingarna till Högskolestyrelsen 24 oktober 

För att snabbt kunna uppskatta kostnader och tidsåtgång för lärmiljödelen gäller det att kunna definiera vilken del av eDU 

som omfattas av lärmiljödelen för att sedan uppskatta vilka delar som är i behov av uppgradering. 

Lärmiljön kan grovt delas in i olika områden. Varje område omfattar en uppsättning funktioner som löser ett problem.  

 

Live, Samtal och Media är områden med funktioner som är mycket specialiserade. Detta är områden där HDa redan 

kommit mycket långt i utvecklingen. Utvecklingen sköts av NGL-c. Ett omfattande område, som dessutom är mycket 

eftersatt, är lärplattformen (LMS). Ändringar här kommer få stor påverkan på lärmiljön, kostnader för anskaffning och 

olika licenser ect. Den huvudsakliga fokusen kommer därför att ligga på olika vägval gällande LMS-plattform. 

22 augusti, kvartalsmöte. Rol beskriver det nya läget och föreslår plan för att nå nya målet. Leverantörer samt andra 

lärosäten kontaktas för att få kostnadsuppgifter kopplade till olika LMS-lösningar, såväl kommersiella som sk open source.  
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• Fronter

• Blackboard

• PingPong

• etc

Komersiellt LMS

• Moodle

• Sakai

• etc

Open source 
LMS

• Liferay

• Sharepoint

• etc
Annan lösning
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23 augusti, möte, Samtal om eDU. Vid mötet beskrevs den landsomfattande inventering som gjorts gällande 

lärplattformar i maj 2012 (Bilaga 1). Behovet av ovan nämnda funktioner för ett LMS-system samt kriteriet uppställt i det 

tidigare startade projektet ”Lärmiljödelen av eDU” togs också upp (Bilaga 2). 

”Systemet måste vara väletablerat på marknaden, ha goda möjligheter till systemintegration samt ha en 

aktiv användarbas med utbyte/delning av vidareutveckling.” ur ”Lärmiljödelen av eDU” 

Vid mötet beslutades att plattformarna Moodle och Blackboard skulle få stå modell som exempel på vad kostnaderna och 

tidsåtgången skulle kunna bli för att byta till en open source respektive licensierad lärplattform. 

26 augusti, möte inbokat med IT-avd. 

27 augusti, samtal Dan Nygren, Blackboard. Fick en lista på namn på kontaktpersoner vid de lärosäten som använder 

Blackboard. Bad också om kontaktuppgifter på personer på lärosäten där man gått från Blackboard. 

30 augusti, möte, mho, rol och dempa. Gick igenom plan för förberedelserna för förstudierna samt genomförande av 

snabbkollen. Rol skall komplettera detta dokument och skicka det till dempa och mho. Därefter kompletteras dokumentet 

med ev ytterligare frågeställningar varpå rol börjar kontakta lärosäten samt Blackboard. 

9 september, möte, Info, IT, NGLC, jse. Samtal om allas förberedelser inför eDU-projektet. Diskussion kring gränsdragning 

för viss typ av funktionalitet samt framtida ansvarsområden. Bland annat togs sociala funktioner inom eDU-projektet upp 

där det kanske inte är självklart hos vilken part ansvaret låg. Info, har ansvar och kollar med bland annat KTH-social för att 

se hur mycket resurser och arbete som gick åt till det projektet. 

Mail till mho och dempa med info för bedömning av trolig hostingmiljö. 

10 september, möte, ran och jse. Avstämning kring arbetet med lärmiljödelen av eDU. Arbetet går bra just nu, de flesta 

lärosäten har lämnat uppgifter. Frågan om utvecklingen av lärplattformen som ju licensen expirerat på borde hanteras 

som en del av eDU kom upp. I likhet med Info:s naturliga behov att rusta upp webben så åligger det NGL-c att tillgodose 

behovet av lärplattform i framtiden. Eventuellt skulle arbete av typen integration och specialanpassning/utveckling enbart 

tas med under eDU. Detta är något som jse bedömer när alla underlag inkommit och han skall sammanställa materialet 

och ”make a case”. 

12 september, möte IT, Info NGL-c och jse. Diskussionen kom snabbt in på den sociala delen av kommande eDU. Mötet 

var överens om att ansvaret för de sociala funktionerna låg på Informationsavdelningen. Bertil kontaktar KTH för att få en 

närmare kik på KTH-social. Generellt kan sägas att gruppen En viss ovisshet hur man skulle hantera synen på helt 

egenutvecklade alternativ uppstod. Kan konstatera att det är svårt att prata om något man inte ännu fått tillfälle att 

förhålla sig till. 

13 september, möte mho. Gick igenom resultatet av rundringningen. Fick uppskattning av timmar för arbete i samband 

med införandet av Moodle eller Blackboard vid HDa. 

14 september, fick exempel på utvecklingsområden samt tidsuppskattning av mwb. 

15 september, färdigställer detta dokument och återgår till projektet ”Lärmiljödelen av eDU” (Bilaga 2) 
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Anteckningar rundringning 

Umeå universitet (Moodle) 
6 september, 10.00 Mattias Wallmark, inget svar 

6 september, 11.19 Mattias Wallmark, inget svar 

6 september, 13.35 Mattias Wallmark, inget svar 

9 september, 08.45 Mattias Wallmark, svarade 

Kontakter 
Mattias Wallmark, It-samordnare  
Verksam vid: IT-enheten 
Tel: +46 90 7869161   Mobil: +46 70 5389161 
E-post: mattias.wallmark@umu.se 

Anteckningar: 
Flera moodleinstallationer varav de flesta vid egna institutioner. Ibland finns det en installation för en enskild kurs med 

specialanpassning. En central installation som i praktiken används av en institution. Stor sakaiinstallation med 30000 

användare. Funderar på Blackboard. 

”Lokala anpassningar kommer kosta djävulskt mycket pengar” > blir mera communityanpassade. Merga egen kod med 

communityn för att slippa göra lika mycket egen anpassning vid uppgraderingar. 

Tidigare tog det 1000 timmar att uppgradera eftersom specialanpassningarna var många (28 000 ändrade filer i koden). 

Nu görs det på 2 dagar då man skippat de flesta anpassningarna. ”Hade vi köpt blackboard hade blivit billigare.” 

(Gillar bb mobila lösningar) 

(Hade jag gjort annorlunda om jag fick börja om? Jag hade använt flera plattformar.) 

Kostnader: 
 Kommentar Kostnad 

Vilken typ av licens 

används? Kostnad? 

Open source  

Har lärosätet tecknat 

något supportavtal? 

-  

Drifskostnad vid egen 

hosting 

500 000 sakai  
Skulle vara motsvarande för Moodle om volymen 
var den samma. 

500 000 

Driftskostnad annan 

hosting 

-  

Upplägg/utrustning 2 dedikerade databasservrar för zakai 
Installationen går på Virtuella servrar 
En äldre fristående server för att bygga index för 
snabbare uppstart vid haveri. 

 

Hur mycket av 

kostnaderna var kända på 

Mattias kom in i ett stadie där han fick gå in och 
revidera mycket av det arbete som gjorts tidigare. 
Svårt att svara på. 

 

mailto:mattias.wallmark@umu.se
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förhand och hur blev 

utfallet? 

 

Tidsåtgång 
Kategori Kommentar Tidsåtgång 

Konsulttjänster Inga  

Planeringstid För lite..  ca ett år för mycket teknisk lösning  

Implementation Innan Mattias tid  

Integration Inte så mycket, CAS, swamid, saml2, shibo, 
servicedesk,  ca 1000 timmar(inkl gränssnitt) 

1000 timmar 

Branding Styling, enkel,   

Anpassningar Allt för mycket! Alla fick vara med och bestämma  

Löpande uppdatering 

(Uppgraderingar) 

2dgr 10 timmar 

Linnéuniversitetet (Blackboard > Moodle). 
6 september, 10.17 Marine Karlsson, tjänstledig 

6 september, 10.18 Petar Bergman, fick vissa svar på implementeringsfrågorna > Hänvisade till Brian Berg 

6 september, 10.55 Brian Berg, återkommer 12.00 

6 september, 13.39 Brian Berg, inget svar 

6 september, 15.20 Brian Berg, Var på väg hem, semester en vecka, Hänvisade till Marie Fors 

6 september, 15.15 Marie Fors, Varit projektledare som kommit in sent i processen. 

6 september, 15.50, Jörg Shulz, berättade om serverdrift mm 

Kontakter 
Marine Karlsson, IT-Pedagogisk Samordnare (Moodle och 
BB, Lund) 
Avdelning IT-avdelningen 
0470-70 8396 
0703-38 83 96  
marine.karlsson@lnu.se 

Peter Bergman, IT-Tekniker (Moodle) 
Avdelning IT-avdelningen 
0480-446294 
070-6699549 
peter.bergman@lnu.se  

 
Marie Fors, IT-avdelningen 
Telefon 0470-70 8105 
Mobiltelefon 0703-98 28 36 
marie.fors@lnu.se 

Brian Berg, Avdelning IT-avdelningen 
Telefon 0470-70 8427 
Mobiltelefon 0706-18 84 27 
brian.berg@lnu.se 

 
Jörg Schulz IT-avdelningen 
Telefon 0480-446244 
Mobiltelefon 070-5946244 
Fax 0480-446495  

 

mailto:marine.karlsson@lnu.se
mailto:peter.bergman@lnu.se
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jorg.schulz@lnu.se 

Anteckningar 
Linné har gjort en speciell resa där Moodle funnits sedan 6år tillbaka. Mycket av arbetet som gjort i och med stora 

övergången från Blackboard har skett ute på fakulteterna vilket gör insatsen svår att överblicka. Stor omsättning på 

personer, många inblandade över tid, svårt att få en tydlig bild av vad som gjorts som inte är ordinarie arbete. Satsar på 

grundfunktionalitet och lägger därför numera väldigt lite resurser på integration och anpassning. 

Kostnader 
 Kommentar Kostnad 

Vilken typ av licens 

används? Kostnad? 

Open source  

Har lärosätet tecknat 

något supportavtal? 

Inget avtal  

Drifskostnad egen hosting 4 servrar 64GB RAM 4kärniga(16cpu)  
4 noder mariadb mysql kluster 
Demomiljö i WMware, spegling av 
produktionsmiljön 
Lastbalanserare bigip f5networks 
20000 anv lasttestat > OK 
 
Driftledare måndag till måndag (jour) 

 

Driftskostnad annan 

hosting 

-  

Upplägg/utrustning   

Hur mycket av 

kostnaderna var kända på 

förhand och hur blev 

utfallet? 

  

 

Tidsåtgång 
Kategori Kommentar Tidsåtgång 

Konsulttjänster inga  

Egen tid Arbete ute på fakulteterna, ikt-avd,   

Planeringstid Förstudie 2 pers 1,5 ( 1 år heltid) 
3 pers 1v sammanställa resultatet 
 

1 år + 15 timmar 
 

Implementation   

Integration Vågar inte svara på det  

Branding Tidigare gjordes anpassning, uppgraderingar 
gjorde att det behövde anpassas hela tiden. 

100-tals timmar 

Anpassningar   

Löpande uppdatering 

(Uppgraderingar) 

Inte mycket om man gjort rätt från början. Rör 
inte kärnan. 
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Övriga kostnader 
Hårdvara Satsat mycket på hårdvara 

4 servrar 64GB RAM 4kärniga(16cpu)  

Övriga licenser Betalar fortfarande  licens ca 1,3 milj för Blackboard.  
 

Andra frågor 
Till de som byter 

plattform: Varför? 

Gick från ca 10 plattformar till 1.. Anledning, självbevarelsedrift. Rektor valde från 3 
alternativ Moodle, Blackboard eller båda. 

Mittuniversitetet (Moodle) 
6 september, 09.30 Ola Lindberg, inget svar 

6 september, 10.56 Ola Lindberg, inget svar 

6 september, 13.31 Ola Lindberg, satt i möte, jag skall återkomma på måndag 13.00 

9 september, 13.00 Ola Lindberg, svarade 

Kontakter  
Ola Lindberg, Verksamhetschef LRC  
Universitetsbiblioteket 
060-148944 
070-3386291 
ola.lindberg@miun.se  

Anteckningar 
Använder Liferay för studentportalen. 

600 kurser, 22000 studenter. Moodle 2.4 sedan i somras. Kurser läste klart i den gamla plattformen. 

Antal olika installationer skall bli 2, en aktiv och en för arkiv. 

En administratör på heltid. Mest tekniskt arbete. 

Ola kunde inte svara på vissa av frågorna som var väldigt tekniska. 

Positiva erfarenheter sedan tidigare att utveckla på egen hand gjorde att valet av open source kändes bra. 

Sparade e miljon på licens som puttas över till utveckling istället. (på ett ut nu). 

Har inte summerat ihop arbetstiden. 

Kostnader 
 Kommentar Kostnad 

Vilken typ av licens 

används? Kostnad? 

Open source  

Har lärosätet tecknat 

något supportavtal? 

Nej  

Drifskostnad egen hosting Hostar själva,   

mailto:ola.lindberg@miun.se
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Driftskostnad annan 

hosting 

-  

Upplägg/utrustning   

Hur mycket av 

kostnaderna var kända på 

förhand och hur blev 

utfallet? 

Den mesta av tiden för 5-6 pers (lrc) under ett år 
vid införandet. Lite som väntat. 

 

Tidsåtgång 
Kategori Kommentar Tidsåtgång 

Konsulttjänster Ja,samarbete medagogiska inst, Umeå. 
Programmerare som hjälpte till -(Theri DeShamp) 
+ 2 peadgoger. 

 

Planeringstid Ca 2 år. kravspec, inventering bland lärare. Först 
50% under ett år, sedan resten. 
En miljon för 8 avd för att jobba ett år för att 
förbereda lärare 

 

Implementation Fort. Beslut, november, igång i december, 
kursutvmiljö för lärare i maj. Augusti klart. 

 

Integration Itavd, integration mot LADOK (LADOK > 
studportalen > Moodle).  
Inlogg till sin kurs från studentportalen när de är 
registrerade.  
Manuellt skapande av kursrum. 

Vet ej. 

Branding Ja, ibörjan.. (tillsammans med Umeå, samt tittade 
på Linné). Nu ganska likt varann. 

 

Anpassningar Ja, några stycken. Försöker lösa det med plugins. Vet ej. 

Löpande uppdatering 

(Uppgraderingar) 

Skulle vilja ha CA en veckas uppehåll  

Andra frågor 
Till de som byter 

plattform: Varför? 

Webct lades ner 

Högskolan Gävle (Blackboard) 
6 september, 13.45 Mats Brenner, inget svar 

9 september, 13.50 Mats Brenner, inget svar 

10 september, 11.03 Mats Brenner, svarade 

Kontakter  
Mats Brenner, IKT-pedagog 
Telefon: 026-64 82 18 
Mobil: 070-350 02 33 
E-post: mbr@hig.se  

mailto:mbr@hig.se
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Anteckningar 
Slutet på 90-talet, hade flera lösningar. 

Utredning IT, IKT-samordnare, etc. ca2002 valde en av de som redan fanns sedan 10 år tillbaka. 

Kostnader 
 Kommentar Kostnad 

Vilken typ av licens 

används? Kostnad? 

Learn 500-550 000 
Mobile100 125 000 
13-16000 studenter 

 

Har lärosätet tecknat 

något supportavtal? 

Ingår  

Drifskostnad egen hosting Ja 
  

 

Driftskostnad annan 

hosting 

-  

Upplägg/utrustning Virtuella servrar 
2 servrar 
1 databas 
1 lastbalanserare 
http://www.hig.se/images/200.32c719a413b23
341f9d87880/1353644880705/Bb_teknisk_platt
form.JPG 

 

Hur mycket av 

kostnaderna var kända på 

förhand och hur blev 

utfallet? 

Allt känt på förhand.  

Tidsåtgång 
Kategori Kommentar Tidsåtgång 

Konsulttjänster Ja, nu när de skall köra igång automatiskt 
skapande kurser/studenter.  

Ca 100.000:- 

Planeringstid -  

Implementation -  

Integration Google studentmail.  
Automatiskt skapande av kursrum, se ovan. 
3x6timmar att sätta upp regeln. 
Själva programmeringen, vet ej tidsåtgång. 

 

Branding Inte mycket  

Anpassningar -  

Löpande uppdatering 

(Uppgraderingar) 

Inte mycket. Ligger ett halvår efter, test på 
testserver först. 

 

 
  

http://www.hig.se/images/200.32c719a413b23341f9d87880/1353644880705/Bb_teknisk_plattform.JPG
http://www.hig.se/images/200.32c719a413b23341f9d87880/1353644880705/Bb_teknisk_plattform.JPG
http://www.hig.se/images/200.32c719a413b23341f9d87880/1353644880705/Bb_teknisk_plattform.JPG
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Örebro Universitet (Blackboard) 
6 september, 09.50 Christer Lässman, återkom efter 10 

6 september, 10.06 Christer Lässman, Svarar inte 

6 september, 13.34 Christer Lässman, Svarar inte 

9 september, 15.28 Marie Andersson, Svarade 

Kontakter 
Christer Lässman, Ikt-systemadministratör 
Fakultetskansliet 
019-303939 
christer.lassman@oru.se 
 

Kristin Ewins, Föreståndare 
Fakultetskansliet 
019-303873  
kristin.ewins@oru.se 

Marie Andersson, Ikt-pedagog 
019-303844  
marie.andersson@oru.se  

 

Anteckningar 
Hade WebCT tidigare, 2 institutioner testade Balckboard när WebCT lades ner vilket ledde till att BB förblev plattformen. 

Nu när dollarn ligger lågt landar vi på ca 1,4-1,5 milj/år.   

Kostnader 
 Kommentar Kostnad 

Vilken typ av licens 

används? Kostnad? 

Learn  51000 USD 338 000 SEK 
Content 70000 USD 464 000 SEK 
Community 55000 USD 364 000 SEK 
Mobile 30000 USD 198 000 SEK 
Totalt: 206000 USD 
Licenserna avser 8001-15000 HP 
(Content är beroende av community) 

Ca 1.37 miljoner 

Har lärosätet tecknat 

något supportavtal? 

Ingår  

Drifskostnad egen hosting Ja.   

Driftskostnad annan 

hosting 

  

Upplägg/utrustning Egna servrar  

Hur mycket av 

kostnaderna var kända på 

förhand och hur blev 

utfallet? 

  

Tidsåtgång 
Kategori Kommentar Tidsåtgång 

Konsulttjänster Inte initialt. (med content och communitydelen 
enbart) Design och implementering (ingen 
programmering. 

50 000-100 000 

Planeringstid Akademier köpte in BB och det blev bara så  

mailto:christer.lassman@oru.se
mailto:kristin.ewins@oru.se
mailto:marie.andersson@oru.se
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Implementation   

Integration Katalogtänst, studenter in, kurser genereras 
automatiskt. Integrering med studentportalen 
(single sign on och flik med kurser) 

20 veckor, svårt att säga. 

Branding Inte så mycket  

Anpassningar Väldigt begränsat, egentligen bara integration  

Löpande uppdatering 

(Uppgraderingar) 

Med testning och allt, en vecka.  

Högskolan i Halmstad (Blackboard) 
6 september, 11.12 Lasse Hagestam, inget svar 

6 september, 13.39 Lasse Hagestam, inget svar 

9 september, 14.14 Lasse Hagestam, svarade 

Kontakter  
Bertil Gustafsson, Universitetsadjunkt Pedagogik 
Sektionen för hälsa och samhälle 
+46 (0) 35 16 72 90 
070-310 72 90 
Bertil.Gustafsson@hh.se 
 

Micael Magnusson, Medieutvecklare 
Sektionen för hälsa och samhälle 
+46 (0) 35 16 78 27 
070-294 49 92 
Micael.Magnusson@hh.se 
 

Johan Lindström, Medieutvecklare 
Sektionen för hälsa och samhälle 
+46 (0) 35 16 78 41 
076-724 35 60  
Johan.Lindstrom@hh.se 

Lasse Hagestam, It-chef 
IT-Avdelningen 
+46 (0) 35 16 79 41 
070-399 74 54 
lasse.hagestam@hh.se  

Anteckningar 
Utgångspunkten var en gammal egenutvecklad plattform som blev företag med en kund.. 

1a terminen 65% av kursutbudet 

1 året billigare då endast en del av kurserna var med då 

Kostnader 
 Kommentar Kostnad 

Vilken typ av licens 

används? Kostnad? 

Learn 251000 
Mobile drygt 110000 
Commuity engagement 176000 

Ca 537000 om året 

Har lärosätet tecknat 

något supportavtal? 

Ingår  

Drifskostnad egen hosting   

Driftskostnad annan 

hosting 

I Holland 292000/år 

Upplägg/utrustning   

mailto:Bertil.Gustafsson@hh.se
mailto:Micael.Magnusson@hh.se
mailto:Johan.Lindstrom@hh.se
mailto:lasse.hagestam@hh.se
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Hur mycket av 

kostnaderna var kända på 

förhand och hur blev 

utfallet? 

Inga överraskningar  

Tidsåtgång 
Kategori Kommentar Tidsåtgång 

Konsulttjänster Utbildning av blackboard > pilot > 
synk/integration > konsult från blackboard. 
 

- 

Planeringstid Mycket! Extremt lång.  Men 6 månader från det 
att det var bestämt. 

 

Implementation 15 min  

Integration Mellanmotor mellan Ladok och egna system för 
beställning av rum. 
Skickar textfiler till Blackboard 

200 timmar 

Branding Pyttelite  

Anpassningar Nej. Javakunskap saknas.  

Löpande uppdatering 

(Uppgraderingar) 

Testar uppdateringar på testserver först, annars 
inte mycket 

 

Mälardalens Högskolan (Blackboard) 
6 september, 11.29 Malin Ekholm, semester till måndag 

9 september, 14.09 Malin Ekholm, tjänsteärende, åter imorgon 08.00 

10 september, 11.19 Malin Ekholm, tjänsteärende, åter klockan 13.00 

10 september, 13.07 Malin Ekholm, svarade 

13 september, mailade Malin om prisuppgifterna. 

Kontakter  
Malin Ekholm, Verksamhetsansvarig (integration) 
IT-sektionen 
021- 101543 
malin.ekholm@mdh.se  

Anteckningar 
WebCT > Blackboard för 4-5 år sedan 

Inga egna appar 

27 nov är det sammankomst för Blackboardanvändarei Eskilstuna, fick en öppen inbjudan. 

Kostnader 
 Kommentar Kostnad 

mailto:malin.ekholm@mdh.se
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Vilken typ av licens 

används? Kostnad? 

Learn 55902:- USD 365 000SEK  
Mobile 31752:- USD 208 000SEK 
Community 36162:- USD 236 000SEK 
Content  44730:-USD 292 000SEK 

365 000 
208 000 
236 000 
292 000 

Har lärosätet tecknat 

något supportavtal? 

Ingår  

Drifskostnad egen hosting Ja, inga driftstopp, funkar jättebra.  

Driftskostnad annan 

hosting 

Tidigare men inte nöjda. Mardröm, ärende, 
ärendenr, firstline, tappade ärenden. Mänga 
hostingärenden.  

 

Upplägg/utrustning kommer  

Hur mycket av 

kostnaderna var kända på 

förhand och hur blev 

utfallet? 

Nej.  

Tidsåtgång 
Kategori Kommentar Tidsåtgång 

Konsulttjänster Hjälp med att sätta upp egen hosting 
Studenter i LADOK > in i systemet 

Ca 2 veckor, vissa dagar utveckling, 
vissa serverkillarna 

Egen tid   

Planeringstid Stort projekt. En dedikerad projektledare under 
ett år. 

 

Implementation -  

Integration Koppling till AD:t, hämta anställda. 
Rumsbeställning 

 

Branding Inte i början men nu. Ja i och med comunity  

Anpassningar Inga, ganska nöjd numer med grundprodukten 
sedan 9.1. 

 

Löpande uppdatering 

(Uppgraderingar) 

Inte lång tid  

Blackboard/Moodle 

Blackboard 

Kontakter  
Dan Nygren 
Regional Manager, Scandinavia 
Blackboard International B.V. 
P. +46 8 585 00 286 
M. +46 76 015 83 43 
dan.nygren@blackboard.com 
Visit us online at: www.blackboard.com 

mailto:dan.nygren@blackboard.com
x-msg://18/www.blackboard.com
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Anteckningar 
Hur fungerar utveckling av egna plugins ut när det gäller hostad lösning? -Vi får köra vad vi vill. Vid prestandaförlust tas 

egenutvecklade buildingblocks. Svårt att skriva databasfrågor som sänker systemet. Alt. Certifierar buildingblocks > BB tar 

ansvaret. 

Prissättning 
Blackboard har en licensmodell där de utgår från antal helårsprestationer + heltidsanställda lärare. Deras spann för 

prissättning är 0-2000, 2000-4000, 4000-8000, 8000-15000, etc.  Med våra 6200 helårspresterande studenter och 

heltidsanställda lärare hamnar vi innom 4000-8000 spannet.. 

Listpris från Blackboard: 

“Based on the very limited information we have regarding the requirements and needs of Dalarnas University we believe 

that it would be suitable with Blackboard Learn Academic Suite and Blackboard Mobile Learn together with training, 

configuration and strategic implementation planning services. The whole solution would also be hosted in one of 

Blackboards Managed Hosting centers within EU. The expected initial first year cost is estimated to 2,342,000 SEK (where 

of 697,000 SEK are consulting services) with an annual cost for year 2 and on forth of 1,873,200 SEK with an annual 

increase of 5%. 

NOTE! Pricing is based on a maximum cost to ensure that any future expectations will be met.” 

Non Learning Platform Specific services  
 

Strategic implementation planning  
 

198 000 SEK  
30 000 USD 

Specific Implementation Programs Community and Content 

Standard Implementation Engagement Program  
 

264 000 SEK  
40 000 USD  
One time fee 

Academic Collaboration System Admin & Essentials training  
 

139 000 SEK  
21 000 USD  
One time fee  

SIS (Ladok) integration  
 

96 000 SEK  
14 500 USD  
One time fee 

Software 

Blackboard Learn Academic Collaboration Suite  
 

855 000 SEK  
129 675 USD  
Annual fee  

Blackboard Mobile Learn  
 

825 000 SEK  
125 000 USD  
Annual fee  

Se beskrivning av all ingående delar I detalj I Bilaga 3 

Uppskattad tidsåtgång: Blackboard 
Område Uppskattad tidsåtgång 

Förstudie Ingår i NGL-centrums ordinarie åtaganden 

Upphandling  

Planering/projektorganisation  

Utbildning NGLC Ingår i NGL-centrums ordinarie åtaganden 

Manualer och hjälpfilmer Ingår i NGL-centrums ordinarie åtaganden 

Utbildning personal Ingår i NGL-centrums ordinarie åtaganden 
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Utbildning studenter Ingår i NGL-centrums ordinarie åtaganden 

Installation/implementation 20 h 

Initial integration med befintliga system. Tex Skapa kursrum, 
Skapa användare, Skapa/hantera grupper, Skapa innehåll 

500 h 

Branding/anpassning av utseende 100 h 

Initial anpassningar/förändringar/utveckling av funktioner 500 h 

Löpande uppdatering (Uppgraderingar) 100 h / halvår 

Tack vare att vi redan har ett upplägg för synkning av användare, grupper och rumsbeställning så kan mycket av det 

upplägget återvinnas vid en övergång till Blackboard. Den initiala anpassningen av roller, struktur, etc måste få ta llite tid 

och göras ordentligt. 

Uppskattade kostnader: Blackboard 
För att kunna uppskatta kostnaderna för Blackboard finns två olika indikatorer för var priset skulle hamna för HDa. Först, 

listpriset som presenteras från Dan Nygren, Blackboard vilket är ett ”worst case cenario” och därför inte alls i närheten av 

vad priset rimligtvis borde hamna på. Sedan kan man kika på vad andra lärosäten fått för pris och dra slutsatsen att 

prisbilden borde se ut på liknande sätt för HDa, förutsatt att man kompenserar för differens av antalet hel och 

delårsstudenter vilket prissättningen baseras på. 

Andra lärosäten betalar: 
Linnéuniversitetet Prisintervall hos BB 15 000 - 

  1 300 000 

 

Högskolan Gävle Prisintervall hos BB 8 000 -15 000 

 Learn 500-550 000 

 Mobile 125 000 

   

Örebro Universitet Prisintervall hos BB 8 000 -15 000 

 Learn 338 000 

 Mobile 198 000 

 Community  198 000 

 Content 464 000 

   

Högskolan i Halmstad Prisintervall hos BB 4 000 -8 000 

 Learn 251 000 

 Mobile 110 000 

 Community 176 000 

   

Mälardalens Högskola Prisintervall hos BB 8 000 -15 000 

 Learn 365 000 

 Mobile 208 000 

 Community  236 000 

 Content 292 000 

Det är mycket stor variation mellan lärosätena när det kommer till prissättning. Prissättningen varierar också mycket för 

de enskilda produkterna. Tex är Content 24% dyrare än Community för Mälardalen jämfört med Örebro där Content är 

134% dyrare än Community. 

Uppskattat pris för HDa 
Högskolan Dalarna Prisintervall hos BB 4 000 -8 000 

 Learn 251 000 

 Mobile 110 000 
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 Community 176 000 

 Content Svårbedömt då variationen är mycket 
stor. Ca 200 000 

Hosting alt.1 I Holland 247 000 

Hosting alt.2 Egen hosting  

Moodle 

Kontakter  
http://www.netsapiensis.se/ 

Anteckningar 
Det har varit svårt att få någon enhetlig bild av hur mycket arbete det lagts ner på/kring Moodle. Återkommande noteras 

det att Moodle beskrivs som ett underhållskrävande system om man vill ha det anpassat för att passa in i en given miljö.  

Uppskattad tidsåtgång: Moodle 
Område Uppskattad tidsåtgång 

Förstudie Ingår i NGL-centrums ordinarie åtaganden 

Upphandling  

Planering/Projektorganisation  

Utbildning NGLC Ingår i NGL-centrums ordinarie åtaganden 

Manualer och hjälpfilmer Ingår i NGL-centrums ordinarie åtaganden 

Utbildning personal Ingår i NGL-centrums ordinarie åtaganden 

Utbildning studenter Ingår i NGL-centrums ordinarie åtaganden 

Installation/implementation  

Initial integration med befintliga system. Tex Skapa kursrum, 
Skapa användare, Skapa/hantera grupper, Skapa innehåll 

1500 h 

Branding/anpassning av utseende 200 h 

Initial anpassningar/förändringar/utveckling av funktioner 700 h 

Löpande uppdatering (Uppgraderingar) 200 h/halvår 

Kostnader: Moodle 
Eftersom Moodle är en open source- plattform så finns det ingen kostnad förknippad med införskaffandet av själva 

produkten. De lärosäten som ha erfarenhet av både Moodle och Blackboard beskriver kostnaden för de två alternativen 

som likvärdiga då Moodle kräver med arbete av utvecklare för att komma igång, för att drifta och för att vidareutveckla. 

Hosting Egen hosting  

Andra utvecklingsområden 
Utöver det som innefattas av LMS-området av lärmiljödelen av eDU återfinns ett flertal andra områden som också utgör 

lärmiljön. Vissa av dessa områden har NGL-centrum själva utvecklat då det inte stod att finna ett fullgott alternativ på 

marknaden. Dessa system skall efter färdigställande till skarp version i drift ses som andra inköpta system i fråga om 

kommande vidareutveckling och anpassning. 

Streaming 
Område Uppskattad tidsåtgång 

Vidareutveckling av salsstyrningen. Förbättrat gränssnitt för 
frågor, hjälpfunktioner, översättning till engelska, styrning 

200 timmar + (8 veckors arbete på servernivå) 

http://www.netsapiensis.se/
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av pip, möjlighet att bara spela in (studion), fjärrstyrning av 
panelen (Centralt + platta/telefon/ipod)  

Ny videochat-klient med möjlighet att användas via 
surfplattor mm samt anpassning till nya eDu miljöer. 

200 timmar 

Mediahantering 
Område Uppskattad tidsåtgång 

Redigera egna föreläsningar online 400 timmar 

Samtal 
Område Uppskattad tidsåtgång 

  

Inga förestående åtgärder med befintligt system. Skulle behöva benchmarkas mot andra system för att se hur det står sig. 

Pedagogiska verktyg 
Område Uppskattad tidsåtgång 

Scalable learning, koppla frågeformulär och kommentarer 
till tidpunkter i inspelningar 

200 timmar 

Central systemhantering 
Område Uppskattad tidsåtgång 

Ett övervakningssystem som loggar och larmar om något är 
fel på något av våra system. T.ex. ingen kontakt med 
encoder eller ett styrsystem. 

200 timmar 

Nuvarande kostnader 

Fronter 
För att kunna sätta ev kommande utveckling och andra kostnader i perspektiv presenteras här de kostnader som HDa har i 

dagsläget med nuvarande lärplattformleverantör, Fronter. 

Produkter och tjänster 
 

Antal 
licenser 

Avtalsperiod från–till Pris för 
avtalsperioden 

Avtalet gäller Fronter Professional. Campus 2013-07-01 – 2014-06-30 266 000 
 

Applikationen driftas i sin helhet av Fronter AS, avtalstyp SLA 2 
och är tillgänglig via Internet på adressen: fronter.com/hda 

 2013-07-01 – 2014-06-30 56 000 
 

Drift av Sync  2013-07-01 – 2014-06-30 26 600 
Fast pris, obegränsad lagring  2013-07-01 – 2014-06-30 348 800 
Ephorus Plagiatkontroll 6201 2013-07-01 – 2014-06-30 62 010 
Totalpris för avtalsperioden:  2013-07-01 – 2014-06-30 759 410 

 

Viktigt att tänka på är att avtalsperioden med Fronter har löpt ut. HDa är oavsett satsning på eDU ålagt att vidta åtgärder 

för att ombesörja att lärosätet får en hållbar lösning för lärandehantering. Eftersom Fronter under flera års tid inte levt 

upp till de förväntningar och krav som HDa har så är det uteslutet att fortsätta med användningen av Fronter utan att 

aktivt hitta alternativ. 
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Connect 
Kostnaden för Connect har vi spridit ut över tid, då vi under tid har växt och utökat antalet licenser. Skulle vi behöva göra 

en liknande investering igen exempelvis på ett nytt system så skulle kostnaden bli närmare 1,5 miljoner kronor. Då räknas 

både hård- och mjukvara in i den kostnaden. Därefter tillkommer en supportavgift på 20 % av licenskostnaden år 2 med en 

uppräkning med 6 % varje år.  

Man får tänka in att Connect är ett dyrt system och andra leverantörer kanske har andra licensmodeller som gör att priset 

kan varier stort. I vår kostnad för Connect får man också betänka att vi sköter driften av systemet. Ett medvetet val för att 

kunna påverka hur vi använder systemet. Förutom drift så tillkommer utvecklingskostnader på ca 8 månaders 

heltidsarbete för en person.  

Serverlicens samt  59 (59) cc users 199 659,00 kr 
241 cc users (300) 464 744,00 kr 
  
Serverlicens 58 913,00 kr 
Inköp 100 (400) cc users 212 124,00 kr 
Inköp 100 (500) cc users 177 000,00 kr 
 1 112 440,00 kr 
  
Två servrar 200 000,00 kr 
lastbalanserare 149 424,00 kr 
Utvecklare 8 månader 612 649,00 kr 
  
Total kostnad  2 074 513,00 kr 
  
Support för Connect(årlig licens) 
 

 

År 1 222 488,00 kr 
År 2 289 234,40 kr 
År 3 355 980,80 kr 

 

 

 


