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Sammandrag 

Title: ELEKTRONISKA ENKÄTER –Aspekter på teknik och kursutvärdering. 

Författare: Andreas Lestander 

Handledare: Carina Hallqvist 

Examinator: Klas Gäre 

År: 2006 

Innehåll: 

Resultatet av mina studier visar tänkbara anledningar till att ny teknik inom vissa 

tillämpningsområden inte fått det gehör som vid första anblick skulle kunna förväntas.  

Genom att intervjua undervisande personal vid Växjö universitet och jämföra dessa 

resultat med tidigare gjorda studier inom området, undersöker jag för- och nackdelar med 

Internetbaserade utvärderingssystem och vad som ligger till grund för lärares val av 

metod vid utvärderingar. 

Studien pekar på en rad fördelar med Internetbaserade enkätsystem i jämförelse med 

traditionella pappersenkäter, som trots sin resurskrävande arbetsprocess fortfarande är 

vanligare än betydligt effektivare webbenkäter. 

Rapportens huvudsakliga syfte är att finna orsaker till att pappersbaserade enkäter 

fortfarande används i en högre utsträckning än Internetbaserade utvärderingssystem vid 

Växjö universitet 
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Abstract 

Title: WEB SURVEYS –Aspects on technology and evaluation 

Författare: Andreas Lestander 

Handledare: Carina Hallqvist 

Examinator: Klas Gäre 

Year: 2006 

The result of my studies show possible reasons to why in some areas new technology 

does not seem to get amount of attention you would normally assume.  

By conducting interviews among teaching personal at university of Växjö and 

comparising  results with earlier studies within the area, I’m investigating advantages and 

disadvantages in using web surveys, and possible reasons for teachers methods of choice 

when evaluating courses.  

The study points to a number of benefits among web surveys in comparison to its paper 

based ditto, that despite its demanding working process still is far more common when 

evaluating courses at university of Växjö. 

The main purpose of this thesis is to find reasons to why paper based surveys still is more 

common than online surveys as a evaluation tool, at university of Växjö. 
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1 INLEDNING  

Varje år pågår i Sverige tusentals utbildningar av olika slag, både inom grund- och 

gymnasieskola, men naturligtvis även inom högskola/universitet. Utöver dessa finns en 

rad andra utbildningsanordnare som var och en ansvarar för att samordna och genomföra 

utbildningar. Det är därmed också tänkbart att det hos utbildningsanordnare finns både ett 

intresse och i viss mån en skyldighet att utvärdera dessa utbildningsprojekt: 

Egenintresse, för att i rollen som anordnare kunna identifiera brister och därmed ha 

underlag för att åtgärda sådana. Att kontinuerligt arbeta med att förbättra sina tjänster är 

nödvändigt för att kunna behålla sin marknad och kunder. Dessutom kan det 

försäljningsmässigt ha ett betydande värde att kunna visa upp statistik över nöjda kunder 

(om detta är fallet). 

Men det kan också finnas en skyldighet i det avseendet att intressenter vill ha möjlighet 

att kunna följa upp och kontrollera hur de investeringar har fallit ut och mottagits av 

utbildningsdeltagarna. Om ett företag exempelvis beställer en datautbildning till förmån 

för sina anställda, finns det naturligtvis ett intresse hos beställaren att kunna kontrollera 

hur utbildningen har uppfattats av deltagarna, och hur man till exempel uppfattar att 

utbildningsmålen har uppfyllts. 

Tittar vi på universitetsvärlden finns en tydlig koppling till samhället och en allmän nytta 

i att kvalitetsgranska utbildningar, och självklart är det viktigt att lyssna på tidigare 

studenter för att kunna anpassa och utveckla en given utbildning/kurs till att kunna 

fungera så effektivt och bra som möjligt för kommande studenter. Om en grupp studenter 

anser att kurslitteraturen i vissa avseenden inte känts relevant, bör sådana synpunkter 

givetvis tas tillvara på och beaktas inför kommande kursplaneringar. Det finns alltså ett 

stort behov av att genomföra utvärderingar, och det behöver nödvändigtvis heller inte 

handla om just utbildningar.  

Traditionellt har utvärderingar genomförts genom olika typer av enkäter, där 

respondenten i fråga får fylla i olika kryssrutor, och i viss mån också lämna synpunkter i 

textform. Det här är en väl vedertagen metod som använts under lång tid, även om teorier 

gällande exakt vilka frågor som ska ställas och hur svarsalternativ skall utformas, har 

varierat.  
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Den ”digitala revolutionen” –här menat person datorernas intåg i vardagslivet– har skapat 

förutsättningar att kunna behandla, analysera och transportera information på ett helt nytt 

och framförallt snabbare sätt. Tidigare var vi tvungna att skriva på papper, utan möjlighet 

att snabbt flytta, radera eller göra tillägg i en textmassa, och i de flesta fall sedan med 

post skicka vårat brev till önskad mottagare. Och även om Internet och dess möjlighet att 

skicka e-post har funnits ganska länge, har tillgången på Internetanslutna datorer inte 

varit självklar för gemene man. Det har dock skett en stor förändring under de senaste 10 

åren och redan år 2000 hade 4 av 5 svenskar i åldern 18-64 tillgång till Internet1. Här 

spelar naturligtvis intresse en roll, och än är inte Internetanslutna datorer en självklarhet 

hos äldre pensionärer. Men möjligheten finns och framförallt: Det verkar som om 

tillgången till Internet är numer något som i allt väsentligt förutsätts inom exempelvis 

universitetsvärlden! Studenter förväntas att via Internet ta del av kursinformation såsom 

schema, föreläsningsmaterial och dylikt, för att kunna genomföra utbildningen. Genom 

personliga användarkonton ges tillgång till e-post och en rad andra Internetbaserade 

tjänster.  

På samma sätt som vanliga pappersbrev har kompletterats av e-post, har traditionella 

pappersbaserade enkäter kunnat effektiviseras av digitala Internetbaserade 

motsvarigheter, så kallade ”Online-enkäter” eller ”Elektroniska enkäter”. Den 

elektroniska varianten kan genom sin datorintegration –och därmed möjlighet till snabb 

bearbetning– tyckas vara ett självklart val om möjligheten finns. Under de tre år som jag 

studerat vid Växjö universitet har dock inte en enda av de utvärderingar som gjorts av 

kurser jag läst, genomförts via ett Internetbaserat system. 

Som studerande vid Växjö universitet, och blivande systemvetare måste jag ställa mig 

frågan: Hur kan detta komma sig? 

Under de senaste åren har webbaserade system för enkäter blivit en stor marknad bland 

företag som specialiserat sig på Internetteknik. Det finns mängder av företag bara i 

Sverige, som säljer tjänster i form av att sammanställa, publicera och analysera 

webbaserade enkäter. Andra företag har utvecklat färdiga system där kunden via ett 

specialanpassat program själv kan publicera och hantera undersökningar via Internet, och 

sedan enkelt erhålla kalkylblad och grafiska sammanställningar, färdiga för analys. Att 

det finns ett behov av tekniken, och att tekniken under de senaste åren har utvecklats 

                                                 
1 Internet och datoranvändning i Sverige 2000, Stadskontoret, 2001:28 
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råder det ingen tvekan om. Mitt första möte med tekniken var som deltagare i en 

utbildning med inriktning mot IT-pedagogik under slutet av 90-talet, där webbaserade 

enkäter användes vid utvärdering av delmoment. Mot denna bakgrund förstärks 

funderingarna kring orsaken till att denna –till synes– effektiva och eftertraktade teknik 

uppenbarligen inte tilltalar alla.  

Idag får samtliga studenter vid Växjö universitet tillgång till egen e-postadress2, och flera 

olika parallella Internetbaserade system utnyttjas för kontakt mellan lärare/studenter. Det 

finns datasalar och Internetanslutningar inom universitetsområdet, tillgängliga för 

studenter. Å ena sidan verkar det satsas på Internet som informationskanal, men i andra 

avseenden verkar det inte alls lika populärt.  

Det här måste undersökas! 

                                                 
2 http://www.student.vxu.se/studentit/mail/ 
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2 DISPOSITION 

Rapportens utformning är efter detta avsnitt följande: Övergripande syfte presenteras följt 

av frågeställningar. Samma kapitel presenterar vilka avgränsningar som gjorts och 

vilken som är rapportens huvudsakliga målgrupp. 

Metodkapitlet redogör för en rad olika aspekter av tillvägagångssätt och förutsättningar 

för rapportens undersökningar. I detta kapitel redovisas förkunskaper, val av källor och 

övergripande beskrivning av vilka studier som görs i arbetet. Vidare presenteras inter-

vjumetod, val av plats, val av respondenter, val av dokumentation. Avslutningsvis be-

skrivs källornas validitet, reliabilitet och studiens generaliserbarhet. 

Kapitlet ”Tidigare forskning” utgör studiens teoretiska ramverk. Här presenteras be-

greppsdefinitioner, övergripande aspekter på utvärderingar. Kapitlet avslutas med en 

kartläggning av tidigare forskning inom området ”webbenkäter” där identifierade för- och 

nackdelar belyses.  

Kapitlet ”Intervjuresultat” utgör rapportens empiri. Här presenteras inledningsvis vad 

som legat till grund för frågorna med hänvisning till bilaga. Efter detta följer en redovis-

ning av genomförda intervjuer. Varje respondent återges var för sig. 

Analysen inleds med en sammanställning av intervjuresultatet, där svaren på intervjufrå-

gorna återges. Detta fungerar som en service till läsaren, som kan få en övergripande bild 

av intervjuresultatet, utan att behöva läsa igenom samtliga intervjuer. Vidare återkopplas 

det egna empiriska materialet med de tidigare studier som presenterats i arbetet.  

Efter genomförd analys följer avsnittet ”Slutsatser och diskussion”. Inledningsvis 

presenteras vilka slutsatser som kunnat dras av den genomförda analysen. Detta görs i 

punkform, där varje undersökningsfråga besvaras tydligt.  

I diskussionsavsnittet förs dels en allmän diskussion om funderingar kring resultatet, där 

olika aspekter beaktas. Vidare försöker jag även betrakta resultatet i ett större samman-

hang där även pedagogiska infallsvinklar uppmärksammas. Detta avsnitt avslutas med ett 

resonemang kring genomförandet av intervjuerna, tänkbara brister och andra möjliga 

tillvägagångssätt. 
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Rapporten avslutas med ett kort kapitel där jag ger förslag till fortsatt forskning. Dessa är 

tankar som uppkommit under arbetets gång. 

3 SYFTE 

Den digitala utveckling som skett under de senaste årtiondet har skapat möjligheter att 

via Internet genomföra kursutvärderingar i traditionell enkätform. Efter att under många 

års studier svarat på en rad pappersenkäter, samt vid ett flertal tillfällen kommit i kontakt 

med begreppet ”Onlineenkät” har jag börjat fundera mer på varför dessa ännu inte 

förefaller ha fått något ordentligt genomslag. Syftet med den här rapporten är att hitta 

orsaker till att Internetbaserade enkäter inte används i en större utsträckning än vad som 

är fallet vid Växjö Universitet.  

3.1 Frågeställningar 

Det angivna syftet förväntar jag mig uppnå genom att försöka besvara följande frågor: 

• Vilka är fördelarna/nackdelarna med Onlineenkäter? 

• I vilken utsträckning tillämpas Internet för kommunikation mellan lärare och 

studenter? 

• I vilken utsträckning utvärderas kurser? 

• Hur ser undervisande personal på användandet av Onlineenkäter? 

 

Frågorna är tänkta att ge svar på vilka förutsättningar som finns att tillämpa webbaserade 

utvärderingssystem, och därigenom kunna ge svar på frågan om varför det inte används i 

större utsträckning. 

3.2 Avgränsningar 

För att besvara de tre sista frågorna genomfördes interjuver med undervisande personal 

inom pedagogik, samhällsvetenskap och informatik. Min tanke var att detta sammantaget 

skulle ge en bred bild med olika intressanta infallsvinklar både ur sociala, pedagogiska 

och tekniska perspektiv, gällande syn på utvärdering och teknik i anslutning till 

undervisning och utvärdering.  

Den empiriska undersökningen är avgränsad till Växjö universitet. Det är på det 

universitetet som jag studerat och det är här som mina tankar kring problemområdet 
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uppkommit. Rapporten kan dock naturligtvis vara intressant även för de som inte verkar 

inom universitetsvärlden.  

Om uppsatsen varit fördelad på flera personer hade ämnet med fördel kunnat genomföras 

med en större empirisk undersökning, men eftersom jag genomförde studien själv 

tvingades jag alltså till vissa avgränsningar för att kunna behålla djup och relevans. 

3.3 Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp innefattar alla som har ett intresse för informationsteknik i ett 

pedagogiskt sammanhang, eller av annan anledning intresserar sig för hur Internet 

tillämpas i undervisning vid Växjö universitet. Även om min undersökning i stort kommit 

att begränsa sig till nämnda universitet är användningsområdet för enkäter och 

utvärderingar tillräckligt omfattande, att de för- och nackdelar som belyses torde vara av 

allmänt intresse. Valet av målgrupp bottnar i en anknytning till ämnen jag valt att studera 

vid Växjö universitet. Ämnen som pedagogik och informatik behandlas ofta var för sig, 

och min tanke är att det kan vara av brett intresse att se dessa ämnen i relation till 

varandra. 

4 METOD 

Avsnittet belyser en rad olika aspekter som av en eller annan anledning kan vara 

betydelsefull att känna till, för förståelsen för arbetets genomförande. Inledningsvis 

beskrivs förkunskaper som kan anses ha betydelse för mitt tillvägagångssätt och 

förhållningssätt till området. Vidare beskrivs tankegångar kring val av källor och 

potentiella problem associerat till detta, vilka olika delar som den empiriska studien 

består i. En omfattande del av metodavsnittet beskriver intervjutekniken som sådan och 

hur jag resonerat i val av respondenter, plats för genomförande av intervju, 

dokumentationsmetod, samt för och nackdelar med den valda metoden. Avslutningsvis 

reflekteras över arbetets reliabilitet, validitet och generalitet. 

4.1 Förkunskaper 

Förkunskaperna inför studierna kan anses som relativt goda. Dels då jag arbetat med 

undervisning och därigenom har viss förståelse för den centrala roll som utvärderingar 

spelar i sammanhang av utbildningsverksamhet; Jag har själv lämnat ut enkäter att 

besvaras då jag som utbildare avslutat ett kursmoment, och är medveten om vikten av att 

tydligt kunna visa uppdragsgivare hur deltagare upplevt en utbildning/kurs. Utbildning 
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betraktas –med all rätt– som en investering, och då finns förståss önskemål om 

avkastning. Med en bakgrund inom applikationsutveckling har jag dessutom en tämligen 

god förståelse för hur tidsbesparande tillämpning av digital teknik kan vara, inom 

databehandling av olika former.  

Tanken är att inledningsvis tydligt utforska och redogöra för vilka positiva och negativa 

aspekter som är kända inom tillämpning av Internetbaserade enkäter. Arbetets 

avgränsning möjliggör inte en övergripande bedömning av enkäters vara eller icke vara i 

allmänhet, eller någon jämförelse mellan enkäter och andra tänkbara typer av 

tillvägagångssätt vid utvärderingar.  

4.2 Val av källor 

I första hand omfattar granskningen synen på Internetteknik i utbildning, utvärderingar 

och vilka problem och möjligheter de Internetbaserade systemen kan ge upphov till, i 

jämförelse med dess motsvarande pappersupplagor. Den praktiska och faktiska 

tillämpningen av Internetbaserade enkäter har dock inte tillnärmelsevis pågått lika länge 

som enkäter i allmänhet har tillämpats. Det är därför inte rimligt att förutsätta att all 

relevant litteratur eller forskning som gjorts inom området –eller ens majoriteten av den– 

återfinns bland tyckta böcker. Mycken relevant information kan återfinnas bland tidigare 

avhandlingar på Internetanslutna servrar hos både svenska och utländska universitet. 

Därför utgör Internet en viktig källa till material vad gäller efterforskning av kända 

positiva eller negativa aspekter inom ämnesområdet området.  

Källor kommer därmed noggrant och med omsorg väljas för att i största mån upprätthålla 

arbetets vetenskapliga förhållningssätt och kritiskt granskande av källor. Problem med 

Internetkällor som ovederhäftiga bör dock inte överdrivas. Forskningsresultat som 

publiceras på Internet behöver inte tvunget betraktas som mindre trovärdig än om det 

publicerats i tryckt form. En viktig källa i arbetets litteraturstudie har varit ”The Wharton 

School, University of Pennsylvania”, varifrån jag via e-post erhållit forskningsresultat 

från en professor verksam inom statistik. 

Studien är i första hand att betrakta som en tvärsnittsstudie; undersökningen genomförs 

under en relativt kort tid och undersöker ett aktuellt fenomen (syftet är inte att följa 

utvecklingen av ett studieobjekt under en lång tid). Däremot är det –i syfte att tydliggöra 

den aktuella situationen– ändå nödvändigt att göra vissa återknytningar till historiska 

data: Vi behöver belysa vilka de nya möjligheterna faktiskt är, och vilka som kanske 
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saknas. Till detta bör nämnas att utvecklingstakten inom området är så pass hög att 

uppgifter ifrån studier genomförda endast några år tidigare, i viss mån kan betraktas som 

”historiska” data, och därigenom kan ge bild av en utveckling. Mitt egna empiriska 

material är dock insamlat under en tidsperiod omfattande ca två veckor. 

4.3 Genomförande 

Studien innefattar således en litteraturstudie där jag presenterar vilka erfarenheter och 

slutsatser som dragits ifrån tidigare forskning inom området, samt intervjuer (vilka både i 

detalj och sammanfattande form redovisas i rapporten) med undervisande personal vid 

utvalda institutioner på Växjö Universitet. Som ett komplement till dessa intervjuer 

kontaktades ett 15-tal kontaktpersoner för utbildningsprogram vid Växjö universitet 

telefonledes, i syfte att skapa en bred bild över vilka metoder som vanligen används vid 

kursutvärderingar. Resultatet av denna rundringning redovisas i korthet efter 

intervjuavsnitten. 

4.4 Intervjuteknik 

De förberedelser och tankar som format mitt tillvägagångssätt under intervjun bygger i 

första hand på Jacobsens ”Intervju – konsten att lyssna och fråga”(1993), vilken på ett 

grundligt sätt tar upp mängder av problemområden vid intervjusituationer, såväl som 

etiska perspektiv.  

Inledningsvis informerades respondenten om området för intervjun och hur lång tid den 

beräknades ta att genomföra. Jacobsen (1993) nämner bland annat att syfte med intervjun 

bör tydliggöras innan intervjun. Det är naturligtvis ur ett etiskt perspektiv viktigt att 

respondenten är informerad om vad frågorna ska användas till, men även om jag 

informerat om det generella syftet med intervjun har jag dock valt att inte allt för tydligt 

avslöja problemområdet för arbetet och utifrån vilket frågeställningar jag arbetar. Detta 

för att inte i onödan riskera att påverka respondenternas svar i någon riktning och –med 

tanke på områdets art– inte riskera att förmedla en bild av att respondenten själv skulle 

stå under någon som helst form av ifrågasättande; så är naturligtvis inte fallet! 

4.4.1 Val av metod 

Som metod för den egna empiriska undersökningen har jag valt intervjuer. Anledningen 

till detta är att denna metod antas ge det mest kvalitativa materialet. Jag övervägde att 

genomföra någon form av enkät via Internet, men detta skulle för min del innebära ett 
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stort och tidsödande arbete med att konstruera ett sådant system. Även om detta hade 

gjorts hade är det svårt att uppskatta svarsfrekvens, detta eftersom det inte finns något 

uppenbart eget intresse för potentiella respondenter att lägga tid på att svara på frågorna.  

Istället ansåg jag att intervjuer kunde ge kvalitativa resultat, med intressanta synpunkter 

och reflektioner ifrån respondenterna, som annars kan vara svåra att få utan ett mänskligt 

möte och personligt samtal.   

Tilläggas ska att jag dock gärna hade insamlat empiriskt material via enkäter, om jag 

kunnat förvänta mig en hög svarsfrekvens och utförliga svar.  

4.4.2 Val av respondenter 

Jag har valt Respondenterna med hänsyn till både erfarenhet och verksamhetsområde. 

Min utgångspunkt har varit att respondenterna skall kunna betraktas som erfarna 

utbildare och samtidigt väl förtrogna med rutiner och praxis inom respektive institution. 

Utgångspunkten har varit att använda respondenter med verksamhetsområde i första hand 

inom systemutveckling, pedagogik samt sociologi, detta med tanke på dess naturliga 

anknytning till arbetets problemområde.  

4.4.3 Val av plats 

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje respondent på respektive institution, i miljö 

skyddad från yttre störningsmoment som exempelvis samtal mellan andra individer. 

Bortsett från den praktiska fördelen med att genomföra intervjuerna på de respektive 

institutionerna, minimerades risken att respondenterna upplever miljön som otrygg. 

4.4.4 Dokumentation 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av diktafon. Detta är något som tydliggörs redan 

vid intervjuförfrågningarna, för att det inte vid intervjun skall upplevas som stressande 

eller hämmande; Det hade naturligtvis inte varit tänkbart att vänta till intervjutillfället 

med att informera om att diktafon planerats att användas. Fördelen med att spela in 

intervjuerna för senare bearbetning var dels att jag som intervjuare lätt kan behålla fokus 

på de svar som ges av respondenten och därmed kunna ställa relevanta följdfrågor, men 

också att det ger en trygghet då materialet i efterhand kan granskas noga och därmed 

undvika missförstånd. Detta belyses bland annat av Hagström & Carlman (1995): 
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”Om anteckningar görs efter intervjun så finns alltid en överhängande risk 

att man redan börjat glömma, men å andra sidan så kan intervjuaren varit 

mer uppmärksam under intervjun och ställt relevanta följdfrågor.  

Bandupptagning ses som den överlägset bästa registreringsmetoden. Risken 

är att den intervjuade känner sig hämmad och automatiskt håller tillbaka 

information, samt att det är något tidskrävande att i efterhand bearbeta 

materialet. Man kan lyssna igenom materialet flera gånger, samtidigt som 

man under intervjun kan hålla en god kontakt med respondenten.” 

 

4.4.5 Val av frågor 

De frågor som ställdes under intervjuerna redovisas i detalj som bilaga. Inför 

utformningen av frågorna har en mängd litteratur studerats, som belyst problemområdet 

och tidigare redovisade frågeställningar. Intervjufrågorna har sedan formulerats med 

hänsyn till att de både ska kunna ses som generella, men också så att dess svar effektivt 

ska kunna jämföras mot de forskningsresultat som framkommit under litteraturstudien. 

Frågorna har i största möjliga mån eftersträvats att hållas öppna, i syfte att lämna 

utrymme och uppmuntra respondenterna att göra egna personliga reflektioner. Tanken är 

här att minimera risken att genom frågorna styra svaret i någon bestämd riktning. (se. 

”Intervjuareeffekter” Bergman & Wärneryd 1982, s 50) 

Slutligen tillfrågades respondenten om det finns något som denne ville tillägga eller 

ytterligare belysa. Kanske hade någon av frågorna väckt tankar eller idéer som bör 

komma med i intervjun! 

Avslutningsvis kontaktade jag via telefon en mängd olika kontaktpersoner för olika 

studieprogram på Växjö universitet, i syfte att ge en helhetsbild över i vilken utsträckning 

Internet används vid enkäter. Den fråga som ställdes till kontaktpersonerna var huruvida 

kursutvärderingarna görs via pappersenkät med fasta frågor, webbaserat, muntligt eller 

via papper där respondenten själv väljer vad denne vill påtala. 

4.5 Reliabilitet 

Det teoretiska ramverk som presenteras i arbetet, bygger på relativt ny forskning inom 

området, och källorna kan i avseende av sammanhang antas ha hög trovärdighet i sin 

forskning. Exempelvis har material erhållits direkt från professorer och forskares 
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webbsidor, eller via e-post. Annat material härstammar bland annat från officiella 

publikationer vid Växjö universitet. 

De egna intervjuerna som genomförts i studien har gjorts med personer som är att 

betrakta som erfarna inom sina områden, utan eget intresse i att dölja eller förvanska 

information. Exempelvis har inga frågor ställt som på något sätt ifrågasätter nuvarande 

arbetsrutiner etc. Min uppfattning är att reliabiliteten i såväl empiriskt material som 

teoretiskt ramverk kan antas vara hög.  

4.6 Validitet 

De frågor som ligger till grund för mina genomförda intervjuer bygger på de för- och 

nackdelar, samt förutsättningar som belyst av tidigare forskning. Exempelvis har tidigare 

forskning pekat på bristande Internettillgänglighet som en negativ aspekt på webbaserade 

enkäter, varpå jag utformat frågor i syfte att kunna undersöka tillgången till Internet vid 

Växjö universitet. Den undersökning som jag genomfört kan därför antas ha god validitet, 

i förhållande till de frågeställningar som presenterats. 

4.7 Generalitet 

Den undersökning som genomförts ger en god bild över förutsättningar för att tillämpa 

Internetbaserade system vid utvärderingar vid Växjö universitet. Detta genom att bland 

annat undersöka förutsättningar som i tidigare forskning poängterats som viktiga. Arbetet 

är dock i sin omfattning inte tillräckligt stort för att resultatet ska kunna sägas vara 

generellt för universitet eller högskolor i allmänhet.  
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5 TIDIGARE FORSKNING 

Kapitlet beskriver tidigare forskning inom området, som i sammanhanget kan betraktas 

som relevant. Inledningsvis ges några förklaringar rörande begrepp som är av betydelse 

för arbetets förståelse, men som kan behöva förtydligas för att undvika missförstånd. 

Avsnitten ”Aspekter på utvärdering”, ”Högskoleverket –ramar för utbildningskvalité” 

och  ”Typer av webbundersökningar” belyser några grundläggande begrepp gällande 

syften för utvärderingar, vilka tjänar till att skapa grundläggande förståelse för begrepp 

inom området. Avslutningsvis presenteras vilka positiva och negativa aspekter som 

kunnat belysas genom den forskning som gjorts inom området. 

5.1 Definitioner 

Begreppen Internetbaserad undersökning, onlineenkät, Internetenkät, webbaserad enkät 

används synonymt i rapporten. Detta som följd av att ovan nämnda begrepp används 

synonymt av författare till den litteratur som studerats. I de fall engelskt källmaterial 

använts har översättningar gjorts från begrepp som ”Web survey”, ”Online survey” och 

”Mail survey”. I allt väsentligt är dock innebörden i dessa begrepp att betrakta som 

liktydigt. 

I den litteratur som studerats talas det vanligtvis om projekt som utvärderas. Rapporten 

och intervjuerna som görs i samband med den, berör utvärderingen främst ur ett 

utbildningsperspektiv. En utbildning är dock i dessa sammanhang att betrakta som ett 

projekt varför begreppen Utbildning och Projekt kommit att användas synonymt.  

Begreppet Referensintegritet nämns i samband med webbaserade enkäter och syftar här 

till möjligheten att säkerställa att samtliga frågor besvaras innan svaren lagras. Detta gör 

det bl.a. möjligt att göra korsvisa jämförelser. I ett hypotetiskt exempel kan det 

exempelvis handla om två frågor som ”kön” och ”yrkesgrupp”. Vill man sedan granska 

könsfördelning inom, eller mellan institutioner, kan detta försvåras om några 

respondenter underlåtit att ange ”kön” eller ”yrkesgrupp”; det totala antalet respondenter 

stämmer då inte med summan av delarna. Vid användande av pappersenkäter finns en 

uppenbar risk att någon fråga (avsiktligt eller oavsiktligt) hoppas över, vilket kan försvåra 

tolkning av resultaten.  
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5.2 Aspekter på utvärdering 

Det är uppenbart att det kan finnas en rad olika anledningar till att genomföra 

utvärderingar, beroende på vilket intresse man har av det aktuella projektet. Steverin 

(1991) räknar upp följande fem huvudsakliga syften. 

• Kontrollerande syfte – kontrollera att identifierade effekter stämmer med 

effekter som planerats/förväntats. 

• Korrigerande syfte – fungera som underlag för idéer och åtgärder i syfte att 

planerade mål kan uppnås effektivare.  

• Lärande syfte – ge kunskaper som effekter av fattade beslut, bedriven 

verksamhet eller vidtagna åtgärder, för att man ska kunna åstadkomma 

förbättringar. Utvärderingen ses då som ett instrument för att ”skapa inlärning”. 

• Politiskt syfte – innebär som regel att man vill ställa någon till svars för 

beslutad/genomförd satsning på verksamhet. 

• Nyttoorienterat syfte – fastställa en verksamhets nytta eller värde med avseende 

på en befintlig eller förväntad situation. 

Även om flera av de nämnda syftena kan ligga till grund för en utvärdering av något slag, 

tenderar något av syftena att vara överordnat (Stevrin, 1991).  

Vidare skiljer man på formativ och summativ utvärdering, där formativ utvärdering sker 

under projektets gång, i syfte att kunna styra och påverka inriktning och resursfördelning. 

Summativ utvärdering genomförs istället efter avslutat projekt, ofta i syfte att kunna mäta 

grad av måluppfyllelse (Carlström, Hagman, 1995, s 215).  

I publikationen ”Handlingsplan för studentinflytande”3 (2003) vid Växjö universitet, 

finns följande fastslaget:  

”Alla studenter som deltar i, eller har avslutat en kurs eller ett 

program skall ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och 

synpunkter på kursen eller programmet genom en kursvärdering som 

anordnas av kursansvarig eller programansvarig lärare.” 

                                                 
3 http://www.vxu.se/intranet/pdf/studentinflytande.pdf 
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Samma handlingsplan fastslår att det är Institutionsstyrelsens ansvar att kursutvärderingar 

sker och följs upp, samt att ”Grundutbildningsnämnden kontrollerar att programutvär-

deringar sker och följs upp”.  

5.3 Högskoleverket –ramar för utbildningskvalité 

Högskoleverket arbetar sedan 2001 och fram till 2006 med att utvärdera och granska alla 

utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller yrkesexamen. I denna process ingår 

att varje institution eller utbildningsansvarig gör en s.k. självvärdering. Denna 

självvärdering görs enligt anvisningar som högskoleverket tagit fram, vilket bland annat 

understryker betydelsen av studenternas egna deltagande i självutvärderingen 

(Anvisningar och underlag för självvärdering)4. Exempel på utvärdering gällande 

matematiska och systemtekniska institutionen finns publicerad 20045. Ett nytt 

utvärderingssystem planeras inför framtiden, vilket antas påverkas av den s.k. Bologna-

processen6.  

5.4 Typer av webbundersökningar 

Zanotto7 (2001) delar in Internetbaserade undersökningar i tre olika typer, beroende på 

hur den tekniska infallsvinkeln ser ut.  

Webbundersökningar, där vi bland annat hittar enkla poll–undersökningar som är vanliga 

inte minst hos nättidningar. Här handlar det ofta om enskilda opinionsfrågor av enklare 

slag. Förutom enklare poll–undersökningar som är öppna för allmänheten, omnämner 

Zanutto undersökningar som riktar sig till slumpvis utvalda individer, eller utvalda 

grupper. 

E-postundersökningar, där själva undersökningen (frågor med ev. svarsalternativ) skickas 

till individerna. I detta fall svarar individen på undersökningen och skickar sedan tillbaka 

materialet till en definierad returadress. 

                                                 
4 http://www.hsv.se/digitalAssets/8640_anvisn_sjalvvard_maj_2005.pdf 
5 http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/regeringsuppdrag/2004/0410R.pdf 
6 http://www.hsv.se/lag/internationella/bolognaprocessen/ 
7 Zanutto tjänstgör sedan 1998 som Assistant Professor på Department of Statistics, The Wharton School, 

University of Pennsylvania.  
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Som en tredje modell nämns undersökningar som distribueras på en diskett och skickas 

via post. I detta fall innehåller disketten de material som behövs för att kunna svara på de 

frågor som är kopplade till undersökningen.  

Vi har alltså tre huvudtyper av Webbundersökningar8. Även om den sistnämnda inte 

bygger på Internetaccess, ligger kopplingen i att den genomförs med hjälp av html-

baserade formulär. Denna tredje modell kommer dock inte att vidare beaktas i detta 

arbete. Dillman and Bowker (2000) ger exempel på andra klassificeringar av olika webb 

enkäter, där man utgår ifrån dess grafiska presentation (H Gunn, 2002). 

5.5 Fördelar med webbaserade undersökningar 

En av de tydligaste fördelarna med att använda webbaserade (i forstsättningen avser 

begreppet webbaserade undersökningar sådana som baseras på Internet) är att de kan 

göras relativt billiga. I jämförelse med dess pappersbaserade dito behöver inget porto 

betalas för att distribuera enkätmaterialet till respondenterna i den aktuella 

undersökningen. Till skillnad från undersökningar som genomförs via telefon behöver 

heller inte någon lön betalas till intervjuare. Förutom denna aspekt räknar Zanutto (2001) 

upp en rad andra fördelar med att genomföra enkäter webbaserat9:  

• Svar kan erhållas mycket snabbare. 

• Påminnelser kan enkelt skickas ut 

• Datamängden kan mycket enklare processas, vilket är en annan viktig tidsaspekt. 

Inga svarsformulär behöver skannas. Skrivsvar kan enklare sammanställas 

• Det finns möjlighet att inkludera ljud och rörliga bilder. 

• Icke-relevanta följdfrågor kan automatiskt hoppas över. (Om en person inte har 

några barn, är frågor om eventuella barns ålder, kön etc. redundant.) 

• Frågornas ordning kan slumpas fram. 

• Fel vid ifyllnad kan kontrolleras innan svaren skickas iväg. 

• Instruktioner och hjälp kan visas i mån av behov (”Exempelvis Klicka här för mer 

information”) 

• Stora mängder svarsalternativ kan enkelt döljas i listrutor. 

                                                 
8 När Zanutto förmedlar sina forskningsresultat till mig, reserverar hon sig dock för att vissa uppgifter i det 

eventuellt inte längre kan betraktas som helt aktuella. 
9 E Zanutto, 2001, Web & Email surveys. websurveys01.pdf 
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Möjligheten att implementera multimedia som stöd och eller komplettering i 

frågeformulär sågs också som en stor fördel av Couper (2000), tillsammans med 

möjligheten att enkelt anpassa frågorna för att passa olika grupper av respondenter (H 

Gunn 2002)10. Dillman, Tortora och Bowker (1998) noterar dock i studier att 

svarsfrekvensen ökar när man tillämpar en enklare och stramare layout, än en mer trendig 

och ”påkostad” sådan. 

Det är dock inte helt enkelt att dra några entydiga slutsatser om svarsfrekvensen i övrigt i 

en jämförelse mellan pappers– och Internetbaserade enkäter. Couper, Blair och Triplett 

(1999) visar stora skillnader i svarsfrekvens mellan de två nämna metoderna, men 

skillnaden i svarsfrekvens är i väsentligare del av demografisk natur. I en rapport om 

resultaten av en jämförelse mellan pappers och e-post baserade enkäter, framträder bland 

annat följande skillnader i svarsfrekvens. Bland respondenterna med lägst utbildning 

svarade endast 2.8 procent på den Internetbaserad enkäten(A), medan motsvarande siffra 

för pappersenkäter(B) var 20.2 procent. Bland de med högre utbildningsnivå var dels den 

allmänna svarsfrekvensen högre, men det hade också skett en omfördelning av antalet 

svar mellan de två metoderna; 53,1 procent (A) och 34.9 procent (B). Skillnaderna var 

också tydliga mellan färgade och vita (översätt. Race: Black/White), där det fanns en klar 

majoritet i allmän svarsfrekvens bland vita (vilket återigen påvisar skillnader mellan 

utbildningsnivå och social grupptillhörighet). Det visar sig också att det bland vita var 

vanligare med svar via e-post än pappersdito, men att det bland färgade var tvärt om 

(Couper11, Blair12).  

 

5.6 Nackdelar med webbaserade undersökningar 

Zanutto (2001) belyser problemet med skillnader i svarsfrekvens i påpekande att 

Internetanvändare inte nödvändigtvis är representativa för befolkningen eller den 

tillfrågade gruppen i övrigt. Detta gör att traditionell viktning av svar (med hänsyn till 

kön, utbildningsnivå, ålder etc.) inte kan appliceras på gruppen Internetanvändare, på 

samma sätt som befolkningen i övrigt. Vidare nämner Zanutto följande nackdelar13: 

                                                 
10 H Gunn, 2002, Web-based surveys: Changing the Survey Process, First Monday, volume 7, number 12 
11 Dr. M Couper, Senior Associate Research Scientist, Survey Research Center, University of Michigan 
12 J Blair, Associate director, Survey Research Center, University of Maryland 
13 E Zanutto, 2001, Web & Email surveys. websurveys01.pdf 
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Svårigheter att få tillgång till slumpmässigt utvalda grupper av respondenter; antingen 

frivilliga som lämnar sin e-postadress via webbsidor, uppge e-postadress via primär 

telefonkontakt alternativt genom medlemslistor eller liknande som sammanställts genom 

olika webbsidor (detta är något som handlas med mellan vissa företag). 

Det går inte att slumpmässigt ta fram riktiga e-postadresser till potentiella respondenter, 

på samma sätt som är möjligt med telefonnummer. Vid telefonintervjuer finns även 

möjlighet att enkelt begränsa urval till geografiska områden.  

Slumpmässigt utskickade e-post med enkäter eller länk till sådan riskerar att uppfattas 

som oönskad reklam. 

En e-postadress kan användas av flera personer och det går därför inte att vara säker på 

vem som egentligen öppnat e-posten och sedan svara på undersökningen. 

Integritetsaspekter –det går att få information om IP-adress, hur lång tid det tagit att fylla 

i enkäten, när det har skett et cetera, vilket kan vara uppgifter som respondenten inte vill 

lämna ut. Andra problemområden som nämns är att en webbaserad enkät kan skifta i 

utseende beroende på vilken webbläsare som används. Respondenternas datakunskaper 

kan variera kraftigt och i värsta fall leda till att enkäten aldrig fylls i, samt att kvalité och 

hastighet på Internetuppkoppling kan variera. 

 

6 INTERVJURESULTAT  

De frågor som ställts under intervjun redovisas i detalj i medföljande bilaga. Frågorna har 

utarbetats efter den litteratur som studerats, i syfte att kunna resultera i svar som kan 

jämföras med tidigare forskning gällande tillämpning av Internetbaserade 

utvärderingssystem. Jag har inte hittat någon tidigare forskning som undersöker 

förutsättningar för webbaserade system vid kursutvärderingar, vilket fått mig att bland 

annat undersöka tillgången och tillämpningen av Internet förhållandevis ingående. De 

svar som beskrivs nedan återges i samma ordning som frågorna ställts. För den som vill 

går det alltså enkelt att jämföra svaren med de enskilda frågorna i bilaga 1. Det material 

som redovisas i kapitlet innehåller inga egna synpunkter eller reflektioner.  
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6.1 Intervju 1 

Den första intervjun genomfördes med personal anställd på institutionen för pedagogik. 

Respondentens (R) huvudsakliga undervisningsområde innefattar vuxnas lärande och 

lärande i arbetslivet. R har arbetat på universitetet –inom lärarbefattningen– i över 10 år. 

På frågan om vilken kursrelevant information som publiceras på nätet, anges kursplan 

och schema och de mest centrala. Vidare uppges att även föreläsningsmaterial och 

examinationsuppgifter publiceras, dock i mer begränsad utsträckning. Anledning till detta 

sägs bl.a. vara att R –åtminstone när det gäller heltidsstudenter– ställer högre krav på 

närvaro, vilket i sin tur lämnar andra möjligheter till kommunikation. Spontant uppges 

dock att Internet ändå kan fungera som ett gott komplement, men att R skulle behöva lära 

sig mer om handhavandet kring detta, då detta anses kunna göras effektivare. 

För heltidsstudenter finns inget uttalat krav om tillgänglighet till Internet, däremot finns 

detta med som en grundförutsättning för alla halvfartskurser. Här nämns FirstClass14 som 

ett centralt verktyg för kommunikation mellan kursdeltagare och lärare via Internet. R 

nämner en mycket tydlig utveckling vad gäller datormognad under de senaste 6 åren då 

man använt sig av Internet och FirstClass som stöd i undervisningen. I dagsläget märks 

heller inte någon skillnad mellan tillgången till Internet mellan Heltidsstudenter (där inte 

något uttalat krav på Internettillgång finns) och Halvfartsstudenter, där det är en 

grundförutsättning. R uppger att det idag ses som en självklarhet att tillgång till Internet 

finns för alla studenter. R erinrar sig att man –om än ej i styrdokumenten för en kurs– i 

anvisningarna för en kurs, anger att en del kommunikation kan komma att ske exempelvis 

via e-post, vilket kan vara värt att notera. R uppger också att under åtminstone de senaste 

3 åren inte funnits någon av dennes studenter som inte uppgett e-postadress vid 

kursintroduktion. Utifrån studenternas sida påtalas inte några problem med tillgång till 

Internet, vidare understryks det faktum att universitetet tillhandahåller Internetanslutna 

datorer till studenterna.  

De problem som R märkt av är i första hand relaterade till användandet av 

kommunikationsprogrammet FirstClass. Trots att utbildning i programmet erbjuds 

kvarstår dock vissa problem med att få studenter att aktivt använda programmet. R ger 

                                                 
14 First Class är ett konferenssystem för Internetbruk, utvecklat av mjukvaruföretaget SoftArc. Programmet 

har sina rötter i tidigt 90-tal och finns i skrivande stund i version 8.1 
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exempel på en student som valt att skicka dokument med e-post då det avsedda systemet 

av någon anledning inte kunnat användas.  

R upplever att den information som publiceras via Internet också i det väsentliga når 

användaren. Information i form av feedback på examinationsuppgifter lämnas många 

gånger via Internet och det anses rimligt att anta att ifall denna information inte nådde 

studenterna, skulle lärarna antagligen få veta det. Detta har dock inte varit fallet. Vidare 

nämns att det under de senaste åren är betydligt mindre frågor gällande den information 

som publiceras via Internet, än vad som varit fallet under tidigare år. 

Enligt R utvärderas alla kurser. Dels summativt i slutet av en kurs, men också mer 

formativt i slutet av varje delkurs. Detta uppges dessutom blivit en skyldighet under de 

senaste åren. Exakt på vilken nivå detta beslut är taget är dock inte helt klart (institution, 

universitet eller högskoleverk). Det ligger dock i kursansvaret att alla kursen skall 

utvärderas. Hur en utvärdering genomförs beslutas av –om inga andra direktiv finns– av 

kursansvarig. Det är därtill också fritt för enskilda lärare att för egen del göra 

utvärderingar. R kan inte ge något svar på vilken metod som är vanligast för hela 

institutionen, men genomför själv utvärderingar på papper i enkätform. I fråga om 

delmomentsutvärderingar görs dessa dock oftast i en kombination av samtal och ett 

enklare frågeformulär. Spontant uppges dock att R i kurser där denne varit ansvarig, låtit 

andra arbeta med programmet Query & Report15, i arbetet med utvärderingar. Detta är 

något som R vill lära sig mer om, då denne anser att det är något som skulle kunna spara 

tid. 

Det är den som delar ut enkäten som också ansvarar för den fortsatta hanteringen av den 

såvida det inte finns möjlighet att delegera uppgiften till någon. Det finns dock inte någon 

personal utöver lärarlaget som finns avsedd eller tillgänglig för detta ändamål.  

Bearbetningen av resultaten görs traditionsenligt, där man beräknar svarsfrekvenser för 

slutna frågor och sammanställer resultatet av öppna frågor. Detta sammanställs sedan i ett 

dokument som ger en översikt över hur studenter svarat. 

Möjlighet att ta del av utvärderingsresultaten finns för studenter, men hittills har detta 

inte efterfrågats. Om detta beror på att informationen inte varit tillräckligt tydlig, eller om 

                                                 
15 Query & Report är ett verktyg framtaget av företaget Artisan Global Software, och används för att 

genomföra utvärderingar via Internet. 
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det handlar om ointresse ifrån studenternas sida kan R inte svara på. För institutionens 

vidkommande ska sammanställningar av enkäterna arkiveras. R uttrycker dock känslan 

av att det i viss mån sker för syns skull. R är av uppfattningen att det finns mer att göra i 

fråga om hur resultat av utvärderingar publiceras.  

Tidsåtgången för bearbetningen av enkätsvaren uppges till ca sju timmar enbart för 

sammanställningen. Vidare går ca fyra timmar till omarbetning av utformning av 

enkäten, utlämning, insamling, eventuella påminnelser etc. Till detta kommer tid att 

reflektera över resultaten och ta ställning till ev. förändringar etc. Sammanlagt beräknat 

till ca 15 timmar. 

R uppger att man har övervägt användning av Internetbaserade utvärderingssystem 

(tidigare nämnda Query & Report) och är mycket positiv till detta. Det fanns tidigare 

något problem rörande anonymitet som dock skall vara avhjälpt i dagsläget. R anser att 

det är tydligt att man enbart under sammanställningsfasen av en enkät, skulle kunna tjäna 

mycket tid. Tid som med fördel skulle kunna användas i arbetet med att analysera och 

besluta om eventuella förändringar etc. P kan spontant i dagsläget inte se några nackdelar 

med att använda Internetbaserade system vid utvärderingar. Avslutningsvis ställer jag 

frågan om vilket som är det största orsaken till att man inte börjat använda det redan idag. 

Svaret blir helt enkelt; tid!  

6.2 Intervju 2 

Den andra intervjun genomfördes med personal anställd på MSI. Respondentens (R) 

dominerande undervisningsområde är Objektanalys och design, Databas samt Business 

intelligence och Supply chain management. R är anställd på institutionen sedan ca 5 år.  

Den kursrelevanta information som publiceras på Internet är i första hand schema vilket 

publiceras på universitetets webbsida, samt föreläsningsmaterial som publiceras på 

Respondentens egna webbsida.  

Samtliga studenter förutsetts ha tillgång till Internet både i hem och genom eventuellt 

jobb. R upplever inte att studenterna uttrycker några problem i form av begränsad eller 

otillräcklig Internetaccess, däremot uppger R att vissa studenter haft problem att öppna en 

del filer som publicerats. I dessa fall handlar det om versionskonflikter mellan den dator 

där materialet skapas, och den dator där materialet skall öppnas. Det har också funnits 

önskemål om att all information skall publiceras i PDF-format, för att minimera risken 

för versionskonflikter. Detta tillämpas dock inte i dagsläget. R upplever att studenterna 
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har goda vanor i fråga om att ta del av information som publiceras. På frågan om i vilken 

grad informationen når studenterna svarar R ”över förväntan”.  

Enligt R skall i princip varje kurs avslutas med en utvärdering. Beslutet ligger i första 

hand hos ämneskollegiet, men påtalar att det finns beslut på universitetsnivå om att alla 

kurser skall utvärderas.  

Det är upp till respektive lärare att besluta om vilken metod som skall användas vid 

utvärdering av en kurs. Enligt R används generellt ett standardformulär som delas ut till 

studenterna i slutet av en kurs, fylls i, och samlas ihop av lärarna. För egen del har R valt 

att inte tillämpa denna metod utan istället genomföra en muntlig utvärdering i slutet av 

varje kurs, där studenterna tillfrågas om vad som kan tänkas förbättras vid nästa 

kurstillfälle.  

Hanteringen av utvärderingar sköts av kursansvarig. Efter bearbetning lämnas en kopia 

till institutionssekreteraren och görs därmed tillgänglig för allmän granskning. 

Respondentens uppfattning är att det inte görs någon grafisk sammanställning i form av 

diagram etc. av de enkäter som lämnas ut i samband med utvärdering, vad gäller den 

aktuella institutionen.  

På frågan om hur resultaten av genomförda utvärderingar redovisas svarar R att det 

bortsett från det som arkiveras hos institutionssekreteraren finns det en rutin, att vid varje 

ny kursintroduktion för studenterna redovisa utfallet av tidigare utvärderingar av den 

aktuella kursen, samt vilka åtgärder som tagits för att bemöta framkomna synpunkter och 

önskemål. 

I fråga om administration av utvärderingar nämns två moment. Dels att samla in och 

sammanställa informationen, vilket inte betraktas som särskilt tidskrävande. Det andra 

momentet består i lärare/kursansvarigs arbete med att analysera och arbeta med att 

anpassa och förändra kursupplägg, för att bemöta de synpunkter som kommit fram i 

samband med utvärderingen. Detta anses ta betydligt mer tid i anspråk. I timmar räknat 

nämns 2-3 timmar i fråga om att samla och sammanställa informationen. Förberedelser 

och anpassning av kommande kurser –vilket anses vara ett betydligt mer tidskrävande 

moment– anses kunna ta allt ifrån några timmar till en vecka i anspråk. 

R nämner att denne tidigare provat att distribuera enkätmaterial i form av Word-

dokument, och låtit kursdeltagarna själva välja om de vill besvara och returnera Word-

dokumentet via e-post alternativ skriva ut och skicka in via pappersbrev. Erfarenheten 
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ifrån den gången var att endast 4 av 20 elever svarade på enkäten (d.v.s. en svarsfrekvens 

på 20%), varför R valt att genomföra utvärderingarna muntligt istället. Inga försök att 

använda webbformulär nämns dock.  

Rent tekniskt anses det inte ligga några hinder i vägen för att använda Internetbaserade 

utvärderingssystem. Problemet anses istället vara att det inte går att lita på att studenterna 

skulle svara om det inte görs direkt i klassrummet.  

Respondenten berättar avslutningsvis att denne i samband med en distansutbildning 

använt sig av WebCT16 som kommunikationslänk till eleverna. Uppfattningen var att det 

sammantaget blev betydligt mer tidskrävande än om undervisningen bedrivs centralt i 

klassrum. Detta till följd av att exempelvis frågor som mycket enkelt kan besvaras 

muntligt tar mycket längre tid att besvara i skrift. Hittills har utvärdering inte varit en 

obligatorisk del i kursen. 

6.3 Intervju 3 

Den tredje och sista intervjun genomfördes med personal anställd på institutionen för 

samhällsvetenskap, med huvudsakligt undervisningsområde inom socialpsykologi. 

Respondenten (R) har arbetat på institutionen i 28 år. När det gäller heltidsstudier 

publiceras generellt schema och litteraturlista på universitetets webbplats 

Studentportalen, det är sedan upp till respektive föreläsare att publicera relevant 

föreläsningsmaterial. När det gäller distansstuderande används WebCT som 

kommunikationslänk mellan lärare och studenter, här publiceras all tillgänglig 

kursrelevant information. E-post används också som en länk mellan lärare och studenter. 

Man förväntar sig dock inte att studenterna ska ha tillgång till Internet. R anser inte att 

det går att ställa ett sådant krav. Även om många har tillgång till Internetansluten dator 

och heltidsstuderande har tillgång till datasalar på universitetet, finns dock all 

kursrelevant information också tillgänglig i tryckt form. Enligt R är det dock inte särskilt 

vanligt att studenter uttrycker problem med att ta del av information som publicerats via 

Internet. Det vanligaste är att två till tre stycken bland 80-90 studenter påtalar problem 

med att öppna vissa filformat. Andra, än mindre vanliga är problem relaterade till 

bristande datorvana samt att vissa glömmer lösenord och inte kan logga in till 

                                                 
16 WebCT är ett webbaserat kommunikationssystem för Internet, utvecklat av företaget WebCT i Lynnfield, 

Massachusetts 
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konferenssystemen. Samtliga problem som påtalas är dock relaterade till mjukvara, 

snarare än bristande Internetaccess.  

Det är enligt R svårt att uttala sig om hur väl Internetpublicerad information når 

studenterna, eftersom kursmaterial även delas ut i tryckt form vid kursintroduktionen. 

Samtidigt skiljer det väldigt mycket mellan olika grupper, hur aktiva deltagarna är i de 

tillgängliga konferenssystemen.  

Samtliga kurser skall utvärderas enligt beslut både på institutionsnivå, universitetsnivå 

samt högskoleverket. I de flesta fall utvärderas kurser på tre sätt; dels genom det s.k. 

vardagliga mötet mellan studenter och lärare, dels genom en enkät som berör upplevelser 

av kursen. Dessa utvärderingar är inte obligatoriska för studenternas del, som också kan 

vara anonyma. Som en tredje form av utvärdering nämns examinationsuppgifterna, där 

lärare/examinatorer får möjlighet att kontrollera om studenterna lärt sig det som förväntas 

av dem efter kursen och om kunskaperna kan tillämpas på rätt sätt. R belyser problematik 

med att utvärdera en kurs som man precis avslutat, eftersom det ställer krav på 

studenterna som kan vara svåra att uppfylla. Enligt R kan det vara mer intressant 

utvärdera en kurs –block 1-20p, när studenten har avslutat block 21-40. Studenten kan då 

bättre bedöma värden och problem inom tidigare kursblock. Dock finns beslut om att 

varje 5 poängskurs skall utvärderas och sammanställas och placeras i en pärm för allmän 

tillgänglighet. Av denna anledning benämns enkätutvärderingarna av R som ”upplevelse 

av kursen”, eftersom det är just detta som mäts. 

Det är enligt R den som är kursansvarig som beslutar om hur utvärderingar skall 

genomföras. Den metod som idag är vanligast är att utvärderingar genomförs i form av 

någon enkät. Man använder dock inte något enhetligt frågeformulär för alla kurser, även 

om detta är något som regelbundet kommer på tal. Anledningen till detta är att de olika 

kurserna har olika utformning, samt skillnader i pedagogiskt upplägg.  

På frågan om vem som ansvarar för hanteringen av enkäterna uppges att det är upp till 

kursansvarige –den som lämnar ut enkäten. Sedan granskas enkätsvaren av lärarna inom 

ämnet och tar del av vilka synpunkter som kommer fram. Bearbetningen sker genom att 

enkätsvaren läses och diskuteras mellan lärarna. Det insamlade materialet sparas på 

institutionen under ett år, då tillgänglig för allmänheten. Dock görs inget aktivt arbete 

med att publicera resultaten på ett mer lättillgängligt sätt, ex. via Internet. R uppskattar att 

man på varje enkätutvärdering lägger ett par timmar på analys och ev. diskussion. 
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R har i samband med utbildning och utvärdering på annan högskola använt ett 

webbaserat enkätsystem17. Den elektroniska bearbetningen uppges påtagligt ha 

underlättat arbetet med hanteringen av enkäterna genom att samtidigt kunnat 

sammanställa rapporter, prestera medelvärden och visa grafer över resultaten, samtidigt 

som systemet haft ett rimligt pris. I det aktuella fallet distribuerades resultatet av 

utvärderingarna också till studenterna, för att dessa enkelt skulle kunna ta del av utfallet.  

R ställer sig positiv till användandet av Internetbaserade utvärderingssystem under 

förutsättningen att det inte blir det enda sättet att utvärdera kurser. De vardagliga mötena 

och examinationen värderas högt, men R uppger att denne föredrar Internetbaserade 

enkäter före de traditionella pappersbaserade. Huvudskälet till detta är att det är 

tidsbesparande, i synnerhet i de fall då antalet studenter i en kurs är många. En manuell 

sammanställning i ett kalkylprogram tar i dessa fall lång tid, och alternativet är annars att 

alla inblandande behöver läsa igenom alla enkäter för att bilda sig en egen uppfattning. R 

påtalar också att antalet respondenter kan variera kraftigt och att om det bara är en 

handfull personer i en kurs som lämnar utvärderingar, blir nyttan av automatiska system 

inte särskilt stor. Man har hittills inte funderat över att lägga in utvärdering som ett 

obligatoriskt moment i kursen. 

Avslutningsvis uppger respondenten att denne upplever den befintliga studentportalen 

som otymplig och svårarbetad, och vad gäller kommunikationsverktyget WebCT upplevs 

utvärderingsmodulen som mycket dålig, eftersom den bara bygger på att distribuera 

dokument till studenterna.  

6.4 Resultat av informella intervjuer genom telefonsamtal 

Det finns inte tidsmässiga möjligheter att kontakta varje enskild kursansvarig och 

kontrollera hur varje kurs utvärderas. Däremot visar en rundringning bland 

kontaktpersoner för program att användningen av webbenkäter ändock är att betrakta som 

förhållandevis ovanligt. Det är i skrivande stund i första hand Polisutbildningen och P-A 

programmet (Personal och Arbetsliv) som tillämpar webbaserade enkäter vid Växjö 

universitet. Dessa belyser dock gärna spontant fördelar som tidsbesparande, samt att 

svarsfrekvensen blivit högre vid tillämpandet av webbaserad enkät. Flera av de som 

                                                 
17 Underlag Sverige AB, http://underlag.se/ 
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tillämpar pappersbaserade enkäter vid kursutvärderingarna uppger att man intresserat sig 

för Internetbaserade dito, och i vissa fall att planer finns på en sådan övergång.  

Andra har svårt att ge något entydigt svar; det skiljer mellan olika delkurser och i vissa 

fall är studerandeantalet så pass begränsat att man föredrar diskussionsform som metod 

för kursutvärdering.  

7 ANALYS 

Jag vill inleda analysen med att sammanställa resultatet av intervjumaterialet och på detta 

sätt tydliggöra hur de olika intervjufrågor har besvarats. En viss gruppering sker eftersom 

vissa av de frågor som ställts har en nära relation och i vissa fall flyter svaren in i 

varandra. Vidare analyseras respondenternas svar i förhållande till de teorier och den 

tidigare forskning som har presenterats i teoriavsnittet. Analysen tydliggör bland annat 

vilka förutsättningar som finns för användande av elektroniska enkäter, och i vilken 

utsträckning tidigare forskning går att relatera till det egna empiriska materialet. 

7.1 Sammanställning av intervjuresultat 

I fråga om hur Internet används i undervisning, kan följande utläsas: 

• Den information som publiceras på Internet är i första hand kursplan, schema 

samt visst föreläsningsmaterial. För material kopplat till heltidskurser används i 

första hand universitetets webbplats Studentportalen, i viss mån kombinerat med 

lärares egna webbsidor. När det gäller distansstudier används speciellt avsedda 

Internetbaserade kommunikationsplattformar som FirstClass och WebCT, vilka 

möjliggör kommunikation mellan lärare och studenter. Det finns alltså inget 

standardiserat sätt att arbeta med informationsutbyte via Internet, i samband med 

kurser på Växjö universitet. 

Den upplevda och förväntade tillgången till Internet bland studenterna kan sammanfattas 

enligt följande: 

• Den förväntade tillgången till Internet för studenterna skiljer sig mellan 

respondenterna, ifrån att vara ett givet antagande till en i vissa fall uttalad 

förväntning, och i ett fall bygger utbildningen på förutsättningen att inte alla har 

tillgång till Internet. Det råder dock en allmän uppfattning bland respondenterna 

att det är mycket ovanligt att det från studenternas sida påtalas att Internetaccess 

saknas. Gemensamma erfarenheter i denna fråga är att de problem som påtalas är 
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relaterade till mjukvara, problem att öppna vissa dokument etc.  Bilden över 

huruvida Internetpublicerad information når studenterna är något varierande, i 

första hand beroende på att detta är en fråga som kan vara svår att kontrollera. Två 

av de intervjuade uppger att informationen åtminstone i allt väsentligt når 

deltagarna. 

Svar på frågor som rör omfattning och ansvar, metod och tidsåtgång avseende 

kursutvärderingar sammanfattas i följande två punkter: 

• Samtliga respondenter uppger att alla kurser skall utvärderas, både som följd av 

beslut på institutions- och universitetsnivå, men också som följd av beslut inom 

högskoleverket. Samtliga respondenter förefaller medvetna om att beslut i frågan 

även finns hos högskoleverket. Gemensamt är också att det är upp till 

kursansvarig att avgöra hur en kurs skall utvärderas. Alla utvärderingar som görs 

sammanställs och finns tillgängliga på institutioner under en viss tid, det bedrivs i 

aktuella fall inte något aktivt arbete med att publicera sammanställningarna, 

exempelvis via Internet. De respondenter som inte har utvärderingen som ett 

obligatoriskt moment uppger att antalet respondenter kan variera starkt och i vissa 

fall vara väldigt lågt. 

• Det skiljer mycket i uppfattningarna om hur lång tid utvärderingarna tar, en 

skillnad som bl.a. kan bero på antalet kursdeltagare, vilken metod som används, 

allmän inställning till det material som erhålls i samband med en utvärdering samt 

vilka moment som räknas med. De uppskattade tider som nämns ligger mellan två 

till tre timmar och upp till ett par dagar, där sammanställningen uppges ta mellan 

två till sju timmar.  

Tidigare erfarenheter och synpunkter gällande webbaserade utvärderingssystem, samt 

allmän inställning sammanfattas på följande sätt: 

• Två av respondenterna har tidigare erfarenhet av Internetbaserade 

utvärderingssystem och ställer sig spontant mycket positiva till dem, i jämförelse 

med traditionella pappersenkäter. Den tredje respondenten har vid något tillfälle 

via en webbsida på Internet publicerat Word–dokument, som kursdeltagarna 

kunnat fylla i och via e-post skicka tillbaka, något som resulterade i en mycket låg 

svarsfrekvens och att läraren ifråga därefter valt att utvärdera muntligt vid 

kursslut. De positiva erfarenheterna som påtalas i de fall där Internetbaserade 
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utvärderingar använts, är att det är tidsbesparande och ger möjlighet att enkelt få 

fram grafer/diagram och sammanställningar. En av respondenterna påtalar 

dessutom möjligheten att enkelt kunna skicka sammanställningen till eleverna. 

 

7.2 Syftet av utvärderingar 

Av Steverins (1991) uppräknade huvudsakliga syften av utvärderingar är det i första hand 

det korrigerande syftet men i viss mån även kontrollerande och lärande syftena, som 

relateras under genomförda intervjuer. De utvärderingar som genomförs i enkätform ger i 

första hand studerande en möjlighet att lämna förslag på möjliga förbättringar för 

kommande kurser och andra synpunkter gällande hur kursen har upplevts. I viss 

utsträckning omtalas formativa utvärderingar under kursens gång. En av respondenterna 

påtalar examinationen som en del av kursutvärderingen, i detta sammanhang att betrakta 

både som kontrollerande och lärande syfte. Högskoleverkets utvärderingsprocess (vilket 

påverkar arbetet på enskilda institutioner) antar även ett mer politiskt perspektiv. Syftena 

hos olika utvärderingsmoment flyter alltså i varandra.  

7.3 Tidigare kända negativa aspekter 

Zanutto (2001) definierar tre typer av olika undersökningar som är relaterade till 

webbteknik. I denna studie är det den första som är intressant, där tekniken baseras på att 

respondenten besöker en webbsida och lämnar sina svar och synpunkter i väl definierade 

fält i ett formulär. Detta innebär att kommunikationen med respondenten sker i direkt 

anslutning till den server/databas som hanterar och lagrar svaren.  

Inledningsvis är det viktigt att titta på vilka nackdelar som kunnat påtalas vid tidigare 

forskning i användandet av Internetbaserade enkätsystem. Det har visat sig att det funnits 

ett problem vad gäller svarsfrekvensen, där pappersbaserade enkäter har haft en större 

svarsfrekvens än dess elektroniska dito. Intressant i detta sammanhang är att reflektera 

över tänkbara anledningar till detta.  

För att kunna besvara en webbenkät behövs initialt två saker; tillgång till Internet 

(Internetaccess) och kunskap att rent tekniskt kunna delta i undersökningen18. Couper et 

al. (1999) visar på en tydlig skillnad i svarsfrekvens mellan sociala grupper, där det bland 

                                                 
18 Här avses allmänna grundläggande kunskaper att starta webbläsaren och navigera bland olika sidor. 
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lågutbildade var en generellt låg svarsfrekvens och i synnerhet bland de som svarade via 

Internet. Däremot blev dels svarsfrekvensen högre bland högutbildade, men framförallt 

skedde en omfördelning av svarsfrekvensen och det blev istället vanligare att 

respondenterna hade svarat via Internet. Det är inte nödvändigt att det är den sociala 

grupptillhörigheten i sig som styr i vilken utsträckning man svarar på webbenkäter; 

tillgången till Internet kan förståss vara godare bland högre sociala grupper, i synnerhet 

då undersökningen gjordes, i USA för ca 6 år sedan. Detta kan ge en förklaring till varför 

svarsfrekvensen var högre för pappersenkäter i de lägre sociala grupperna: Det räcker inte 

att ett företag eller organisation ger sina anställda tillgång till en personlig e-postadress, 

om man inte förvissar sig om att de anställda har tillgång till Internet och den kunskap 

som krävs för att använda tjänsten. Dillman, Tortora och Bowker (1998) noterade också 

att den grafiska utformningen av en webbenkät kan påverka svarsfrekvensen, då en 

stramare och enklare layout gav en högre svarsfrekvens. Det är svårt att dra någon 

specifik slutsats av detta, eftersom en grafiskt ”påkostad” layout kan betraktas som 

otydligt, samtidigt som mer sparsmakad grafisk utformning kan förmedla ett intryck av 

seriositet, på samma sätt som ofta är fallet med blanketter ifrån myndigheter. 

Bland grupper med högre utbildningsnivå visar det sig dock att Internetbaserade 

undersökningar generellt får högre svarsfrekvens än traditionella pappersenkäter, vilket 

påtalats av bland andra Couper, Blair och Triplett (1999). Detta är något som också har 

påtalats av en del av de personer som jag i min undersökning kontaktat via telefon; 

svarsfrekvensen vid kursutvärderingar har ökat när man använt webbaserade enkäter, vid 

Växjö universitet.  

Andra negativa aspekter på tillämpningen av webbaserade undersökningar är urvalet av 

respondenter. Detta är aspekter som kommer fram i jämförelse med traditionella 

telefonintervjuer, då det finns möjlighet att göra geografiska begränsningar, samtidigt 

som det är möjligt att slumpmässigt generera telefonnummer till potentiella respondenter. 

Dessa möjligheter finns naturligtvis inte när det gäller utskick via e-post eller då enkäter 

publiceras på en webbsida. E-postadresser är svåra att slumpa fram, och löper stor risk att 

betraktas som oönskad reklam och därför slängas innan det har granskats. Detta eftersom 

det är svårt att bedöma graden av seriositet och betydelse endast genom att betrakta 

Ämnesord (s.k. Subject) för ett e-postbrev. Besökare av webbsidor är exempelvis inte 

sällan grupper med liknande intressen varför de inte säkert kan betraktas som 

representativt underlag för hela befolkningen. En undersökning om den allämna 
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Internetmognaden i samhället, genomförs knappast fördelaktigt med webbenkäter, 

eftersom tänkbara respondenter uppenbarligen har tillgång till Internet och besitter en rad 

grundkunskaper i Internetsurfande. Dessa är i sig mycket viktiga aspekter i en jämförelse 

av enkät som metod vid undersökningar, i en universitetsmiljö är dock situationen något 

annorlunda. Vid utvärderingar av kurser vänder man sig till en väl definierad grupp av 

respondenter, varpå det knappast är intressant att generera slumpmässiga adresser till 

personer som kan tänkas vilja svara. 

Zanutto (2001) nämner risken i att en undersökning –där exempelvis 

inloggningsuppgifter– distribueras via e-post, inte nödvändigtvis besvaras av rätt person, 

eftersom e-postadresser kan användas av flera personer kan –åtminstone i detta 

sammanhang– inte betraktas som någon speciell riskfaktor vad gäller Internetbaserade 

utvärderingar. I jämförelse med exempelvis pappersenkäter finns naturligtvis möjlighet 

att post som skickas adresserat till en person öppnas av någon annan i hushållet. 

Personliga e-postadresser kan idag knappast betraktas som en bristvara bland studenter på 

Växjö universitet, då alla studenter erbjuds personlig e-postadress och det dessutom finns 

mängder av Internetbaserade företag som erbjuder gratis e-postadress.  

En intressant frågeställning är integritetsaspekten på användandet av webbaserade 

enkäter, eftersom det trots allt är möjligt att i dessa fall kontrollera IP-adresser, 

webbläsare etc. men även hur lång tid det tagit att –exempelvis– fylla i enkäten. 

Möjligheten att kontrollera vem avsändaren för en enkät är kan åtminstone framstå som 

större, när det handlar om Internetbaserade enkäter. Anonymiteten kan därför upplevas 

som begränsad och i värsta fall påverka svarsresultaten. Detta problem är dock mer 

mångfacetterat än vad som kan tyckas vid första anblick. Hur vet man att en person inte 

besvarat en enkät flera gånger för att på så sätt kunna påverka resultatet? Detta problem 

kan finnas både när det gäller pappersenkäter och Internetbaserade sådana, och kan bara 

kontrolleras med hjälp av att varje person som lämnar in en enkät, noteras på något sätt. I 

bägge fallen måste detta bygga på ett förtroende, där respondenterna litar på att enkäten 

inte kopplas samman med någon enskild person. Här föreligger således inte någon 

egentlig skillnad mellan webbaserad– och traditionell pappersenkät.  

Risken av att olika webbläsare, påverkar utseendet på webbformulären har åtminstone 

längre tillbaka kunnat ha en signifikant betydelse (Zanutto, 2001). Även om det sedan 

länge funnits fastslagna standarder för HTML, finns risken att olika script-tekniker inte 

fungerar som tänkt. Dels beroende på versionskonflikter hos webbläsarna, men även 
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genom att vissa funktioner i webbläsaren är avstängda av säkerhetsskäl. Detta är i första 

hand en designfråga för den som utvecklar ett webbaserat system för utvärderingar, men 

är kanske idag den viktigaste punkten att ta hänsyn till. Generellt har dagens webbläsare 

mycket brett stöd för olika standard inom html och ex. JavaScript, eftersom många 

webbsidor idag är till viss del beroende av att klienter (webbläsare) klarar att hantera 

olika tekniker för layout och interaktivitet. Detta talar för att det borde finnas goda 

möjligheter för webbaserade enkäter att fungera utan hinder i form av begränsningar hos 

webbläsaren. 

7.4 Tidigare kända positiva aspekter 

I tidigare forskning har en rad positiva egenheter med webbaserade undersökningar 

identifierats, bland annat möjligheten att snabbt kunna erhålla svar ifrån respondenterna, 

och möjlighet att enkelt skicka ut påminnelser. Couper (2000) pekar på möjlighet att 

inkludera multimedia (ljud och bild) för att kunna förtydliga frågor. En annan möjlighet 

som överhuvudtaget inte finns tillgänglig i en pappersbaserad enkät, är möjligheten att 

styra frågor, baserat på tidigare svar. Ex. kan en serie frågor rörande en respondents barn 

enkelt hoppas över, om denne tidigare svarat att denne inte har några barn. I en 

pappersbaserad enkät löses denna typ av frågor med hänvisningar, exempelvis ”hoppa till 

fråga x om du svarat ´Nej´ på föregående fråga”. Detta är en möjlighet att förenkla för 

respondenten och där igenom undvika risken för missförstånd.  

Zanutto (2001) pekade även på möjligheten att vid behov kontrollera att samtliga frågor 

besvarats innan respondentens svar registreras, vilket möjliggör upprätthållande av 

referensintegritet.  

Under intervjuerna var det dock inte någon av dessa möjligheter som påtalades vid 

funderingar kring tillämpande av webbaserade utvärderingar. Det som istället nämndes 

spontant av respondenterna under intervjun, var insikten om att bearbetningen av 

enkätsvaren kunde effektiviseras i hög grad, vilket naturligtvis är lätt att koppla till 

ekonomiska aspekter. Det är främst i hanteringen av svarsresultaten som respondenterna 

har identifierat uppenbara fördelar med webbenkäter, samtidig påtalas under intervjuerna 

också att antalet respondenter vid en utvärdering är betydande för värdet av webbaserade 

system; i händelse av att det bara finns några få studenter på en kurs, och kanske bara två 

eller tre stycken av dessa som besvarar en enkät i samband utvärdering, blir effekten av 

automatiserad bearbetning knappast överväldigande. Detta är i sig både relevanta och 
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intressanta synpunkter som framkommit under intervjuerna, dels för att de visar på 

komplexitet i ämnet, men ger även upphov till nya frågor. 

Trots att undersökningsmaterialet är förhållandevis begränsat kan dock en trend anas, 

bland respondenterna i de intervjuer som jag genomfört; Där utvärderingen ses som en 

obligatorisk del i kursen blir svarsfrekvensen av naturliga skäl hög. Här är synen på 

webbaserade system för utvärderingar mycket positiv och respondenten påtalar spontant 

tänkta/upplevda fördelar med dessa. I de fall där svarsfrekvensen av erfarenhet sägs vara 

låg påtalas heller inte spontant någon positiv inställning. Istället föredrar man att 

utvärdera kurser muntligt vid kursslut. Antalet förväntade svar från respondenter 

förefaller alltså vara en viktig del i hur man ställer sig till användandet av webbenkäter. 

Gemensamt för de två av mina intervjurespondenter som tidigare kommit i kontakt med 

Internetbaserade enkätsystem är bland annat att de ställer sig positiva till användandet av 

dessa, som ett alternativ till dess pappersbaserade dito.  

I samtal med kontaktpersoner för olika utbildningsprogram på Växjö universitet är 

tendensen densamma, i de fall man tillämpar webbaserade system är erfarenheterna 

positiva och dess tidsbesparande effekter påtalas spontant. Några av de som i dagsläget 

tillämpar pappersenkäter vid kursutvärderingar uppger dessutom att de planerar att inom 

en snar framtid prova något Internetbaserat system.  

7.5 En fråga om effektivitet 

Studien antyder att investeringar i form av Internetbaserade system för automatisk 

bearbetning av enkäter precis som all annan databehandling, kräver en viss mängd eller 

komplexitet i arbetet för att investeringen skall bli lönsam. Jag behöver inte köpa en 

miniräknare om jag endast vill räkna ut vad två plus två kan tänkas bli, jag behöver inte 

investera i ett kalkylprogram om jag endast är intresserad av hur mycket jag betalat i hyra 

de senaste 10 åren. På samma sätt är inte webbenkäter en särdeles effektiv lösning om 

antalet respondenter kan räknas i ental på ena handens fem fingrar, och frågorna till antal 

bara är 10-15 stycken. I sådana fall kan arbetet med att sammanställa e-postadresser, 

skapa svarsformulär etc. framstå som ett onödigt arbete, om färdiga papperskopior redan 

finns. Kanske är det på det viset att vissa kurser bara anordnas under en termin, vilket 

skulle göra utvärderingen mindre värdefull för påverkan på kommande kurser. Detta 

skulle kunna utgöra en del av förklaringen till att webbenkäter inte tillämpas bland 

kursansvariga på exempelvis Systemvetenskapliga programmet i Växjö. Inställning till 
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den aktuella typen av utvärderingar kan också spela roll. Om enkäten genomförs i syfte 

att fylla en tom plats i en bokhylla hos respektive institutionssekreterare, kan viljan att 

sammanställa och jämföra resultat förmodas vara mindre, än om syftet är att hämta 

synpunkter till förbättringar och göra jämförelser över tid. Kan det möjligen finnas 

intresse att se hur tidigare studenter under årskurser upplevt och/eller påverkat en given 

kurs? I dessa fall ger datoriserad lagring och behandling av utvärderingar möjlighet till 

betydande effektivisering.  

Det har under genomförda intervjuer i vissa fall påtalats problem med låg svarsfrekvens. 

Detta kan ha många olika orsaker, men mina egna funderingar går bland annat i riktning 

mot att processen att fylla i en enkät behöver göras så enkel som möjlig. Genom att 

publicera ett Word– eller pdf-dokument, och sedan till respondenten överlåta arbetet med 

att leta rätt på filen, hämta och skriva ut den, innan ens någon ifyllning kan göras, har 

man knappast skapat de bästa förutsättningarna för en hög svarsfrekvens. I detta fall hade 

det för respondenten antagligen varit enklare att få en pappersenkät hemskickad i 

brevlådan, på traditionellt sätt. 

7.6 Internets roll 

Efter de studier som jag gjort framstår det tydligt att man från Universitetets sida arbetar 

aktivt med att publicera information via Internet. Dels genom universitetets egna sida, 

men också mer studentinriktad information via den så kallade studentportalen. Utöver 

detta hanteras kursrelevant information även i vissa fall genom lärares egna webbsidor. 

När det gäller distanskurser och halvfartskurser använder man på institutionerna olika 

kommunikationsverktyg bland annat tidigare nämnda First Class och WebCT, för att 

hantera informationsutbyte mellan studenter och lärare. Till detta kan läggas att alla 

studenter erbjuds personlig e-postadress, och på universitetsområdet tillgång till datasalar 

med Internetanslutning. 

Som student har jag dessutom egna erfarenheter som talar för att vi i egenskap av 

kursdeltagare i många avseenden förväntas ta del av Information via Internet, samt 

åtminstone ha grundläggande kunskaper vad gäller hantering av e-post. Sammantaget kan 

det knappast betraktas som ett allt för vågat påstående, att Internet i egenskap av 

kommunikationsmedium spelar en väsentlig roll på Växjö universitet. 
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8 SLUTSATER & DISKUSSION 

Inledningsvis presenteras en rad slutsatser som dragits av den analys som gjorts av 

insamlat material. Dessa slutsatser presenteras i punktform och utgör svaren på de frågor 

som presenterats i samband med rapportens syfte. Kapitlet forstsätter med ett allmänt 

resonemang kring hur elektroniska utvärderingssystem kan ses ur ett mer demokratisk 

perspektiv på utvärderingar. I denna del kommer alltså mer personliga reflektioner och 

tankar till uttryck, vilka inte begränsas till uppsatsens syfte. 

8.1 Slutsatser 

Genomförda undersökningar och intervjuer pekar således på att pappersbaserade enkäter 

fortfarande används i stor utsträckning vid utvärderingar, samtidigt som många 

kursansvariga förefaller nyfikna på och intresserade av användandet av webbenkäter. 

Vissa väljer dock att genomföra kursutvärderingar muntligt, antingen i hela den aktuella 

gruppen eller genom någon form av representanter. Anledningen till dessa kan vara flera 

och det ligger utanför ramen för detta arbete att analysera positiva och negativa sidor hos 

detta ställningstagande. Däremot är det värt att konstatera att i de fall man väljer samtal 

som form för utvärdering, är det av uppenbara skäl svårare att ersätta denna metod med 

webbaserade enkäter. De undersökningsfrågor som presenterats i samband med 

rapportens syfte kan därför besvaras enligt följande: 

• De största nackdelarna med webbenkäter tycks vara att respondenter som följd av 

bristande Internetuppkoppling och/eller kunskap kan hindras från att delta i 

enkäter. Detta förefaller dock inte vara speciellt stort bland studenter på Växjö 

universitet.  

• De fördelar som tydligast påtalas är tidsvinsten, i det att arbete med 

sammanställning kan automatiseras, samt att hanteringen kan effektiviseras då 

enkäter inte behöver skickas via post. 

• Internet förefaller ha en framträdande roll i undervisningen, men är inte något 

uttalat krav. Respondenternas erfarenhet pekar på att studenternas tillgång till 

Internet och kunskap att nyttja det är god. 

• Alla kurser skall enligt beslut utvärderas, vilket enligt respondenterna också görs i 

allt väsentligt. Även om det förekommer, förefaller det inte vara särskilt vanligt 
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att man från universitetets sida kräver att studenterna deltar i utvärderings-

processen. 

• Det förefaller finnas en allmänt positiv inställning till användandet av 

webbenkäter, i jämförelse med pappersbaserade enkäter. 

8.2 Diskussion 

Som ett resultat av det material som insamlats och analyserats i arbetet, har en del tankar 

dykt upp som jag redogör för nedan. Ett resonemang förs även kring genomförandet av 

intervjuerna och tänkbara alternativ. 

8.2.1 Användning –en mognadsprocess 

Det har inte varit möjligt att finna något enkelt svar på frågan om varför webbenkäter 

används i så begränsad utsträckning, men däremot finns flera mindre aspekter som 

tillsammans kan utgöra en förklaring. Kanske är det helt enkelt frågan om en 

mognadsprocess, och i takt att man hör talas om eller ser exempel på hur tid kan besparas 

och arbete effektiviseras, faller sig naturligt att ta till sig av en ny teknik. Det är dessutom 

för den enskilde kursansvarige en fråga om investering i tid att lära sig ett nytt system, 

vilket i sig kan bromsa utvecklingen. En av de få negativa aspekterna som nämns under 

intervjun är tankar kring anonymitet, vilket också av Zanutto påtalades som en risk i 

sammanhanget. Äldre problem med inloggning och anonymitet förefaller dock vara 

avhjälpta (enligt samma respondent), och skall naturligtvis också ses i ett jämförande 

perspektiv: En annan integritetsaspekt som är gemensam för både pappers– och 

webbenkäter är möjligheten att med hjälp av svaren ta reda på vem som svarat på en 

enkät: Om en enkät genomförs inom en organisation kan frågor om kön, åldersgrupp, 

befattning etc. var för sig utgöra underlag för intressant statistik, men tillsammans ge 

tydliga indikationer på vem som fyllt i enkäten. Detta är i första hand en fråga om att 

ställa relevanta frågor, och förtroende mellan respondenter och i detta fall kursansvarig. I 

övrigt förefaller det som att de kända nackdelar som finns med webbenkäter är kopplat 

till fenomen som inte är speciellt relevanta vid kursutvärderingar vid Växjö universitet. 

En för mig uppenbar fördel –som inte påtalats i det material jag granskat– är, att det vid 

användande av elektroniska system inte finns någon risk att respondenten ger otydliga 

svar. I en pappersenkät finns en uppenbar risk att respondenten strukit över, suddat eller 
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på något sätt lämnat svar som är svårtolkade, vilket i bästa fall tar extra tid att tolka, men 

i värsta fall tolkas fel. 

Flera programansvariga visar intresse för, eller planerar att inom en snar framtid börja 

tillämpa webbenkäter istället för dess föregångare i papper. Min gissning är att tekniken 

sprider sig allt snabbare i takt med att den får fotfäste och fler kurs/programansvariga får 

möjlighet att prova och utvärdera den aktuella tekniken som ett verktyg. Där igenom ges 

möjlighet att se fördelarna med Internetbaserade enkäter och automatisk bearbetning av 

resultat. Det som talar mot mitt antagande är praxis hos ex. systemvetenskapliga 

programmet vid Växjö universitet, där man trots sin expertis inom området, och 

förmodade djupa insikt om hur Internet kan effektivisera informationshantering, inte 

genomför utvärderingar via webbaserade system. Det kan dock finnas andra orsaker till 

detta. 

8.2.2 Ett demokratiskt perspektiv 

Det finns från högskoleverket och via universitetet ner till institutionsnivå beslut om att 

kurser skall utvärderas. Enligt mig borde detta ur ett demokratiskt perspektiv ses som en 

grundförutsättning och en helt naturlig del i högskole- och universitetsutbildningar; 

Utbildning spelar en nyckelroll i samhället och arbetet med att förbättra och granska 

genomförande och resultat av utbildningar är vitalt. Med tanke på beslut fattade i frågan, 

är det uppenbarligen en uppfattning som delas av bland annat högskoleverket och rektor 

vid Växjö universitet: Publikationen ”Handlingsplan för studentinflytande”(2003) vid 

Växjö universitet visar också på denna inställning. Jag ställer mig därför lite frågande till 

att det inte ställts några krav på att studenter skall delta i utvärderingarna. Om det 

föreligger ett genuint intresse för att granska och ta emot synpunkter ifrån kursdeltagare, 

borde det också finnas ett intresse i att genomförda enkäter (i samband med 

utvärderingar) speglar en bred majoritet, och inte bara en liten del av alla studenters 

åsikter. 

Det är möjligt att det finns lagliga/formella hinder för att sådana beslut tas av 

högskoleverket och universitetsledning, men en av mina intervjurespondenter har valt att 

lägga utvärdering som ett obligatoriskt kursmoment, vilket jag anser vara en utmärkt idé 

–åtminstone om man vill att genomförda utvärderingar skall spegla en så bred massa som 

möjligt. Att studenter tar ansvar för kommande utbildningar och bidrar med synpunkter 

och förslag till förbättringar, borde enligt mig vara lika självklart som att betala 
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studentkårsavgift. Att genomföra utvärderingar muntligt under lektionstid kan vara ett 

sätt att öka studenternas deltagande i utvärderingsprocessen, samtidigt ställer jag mig 

något kritisk till denna metod, eftersom negativ kritik av naturliga skäl kan vara svårare 

att framföra, i synnerhet om betygsättningen inte är klar vid tillfället. 

Här finns en koppling till webbenkäter och tillämpningen av dessa, i det att om 

utvärderingar genomfördes obligatoriskt av alla studenter, skulle sammanställningar vara 

mer rättvisande, men också lätt kunna genomföras automatiskt. En ökad mängd 

respondenter i samband med utvärdering behöver inte innebära något nämnvärt 

merarbete. Samtidigt kan sammanställningar enkelt distribueras både till respondenterna, 

men också ge kommande studenter en möjlighet att se vilka synpunkter som framkommit 

tidigare och hur och om dessa har beaktats. Enligt mig skulle detta sammantaget kunna 

främja en från studenternas sida aktivare del i utvärdering. Detta är något som kan vara 

av stor vikt med tanke på Högskoleverkets arbete med program- och kursutvärderingar: 

Om effektiva system kan öka studenternas deltagande i utvärderingsprocessen, kan det 

vara till gagn både för högskoleverkets kvalitetsgranskningsarbete och på sikt också 

studenterna. 

Allt detta kräver en modernare hantering av enkäter än vad traditionella pappersformulär 

ger, för att kunna vara försvarbart ur ekonomisk (tidsmässig) synpunkt. Inte som ett 

ultimat, allenarådande koncept för hur kurser skall utvärderas, utan som ett stöd och 

komplement till undervisning, samtalen och de dagliga mötena mellan studenter och 

lärare.  

8.2.3 Om intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes utan att några speciella problem tillstötte. Rapportens 

frågeställningar har varit dolda för respondenterna under intervjun. Tanken i detta 

avseende har varit att den intervjuade inte skall känna att denne behöver försvara sig själv 

eller nuvarande rutiner på något sätt. Jag har istället ställt frågor som mer i allmänhet 

berör Internets roll i undervisningen (för att undersöka de tekniska förutsättningarna) och 

rutiner för kursutvärderingar, och sedan avslutningsvis berört ämnet webbenkäter. 

Det hör till sakens natur att olika respondenter är olika utförliga i sina svar, vilket 

medförde att intervjuerna som kortast genomfördes på 15 minuter, men som längst 

pågick i drygt 40 minuter. Då jag skrivit ner resultatet av intervjuerna har jag i möjligaste 

mån försökt att fördela utrymmet för de enskilda intervjuerna jämt. Detta har gjort att jag 
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tvingats sovra bland informationen, men på det hela taget anser jag att all relevant 

information som framkommit under intervjuerna också kommit till uttryck i rapporten.  

Arbetet med att sammanställa och bearbeta intervjumaterialet är tidskrävande, både under 

empiriavsnittet och analysen. Om jag gjort om arbetet idag, hade jag dock försökt att 

genomföra fler intervjuer, för att enklare kunna utläsa likheter och skillnader i 

förhållningssätt och metodik mellan de olika respondenterna. 

Då möjligheten att sammanställa intervjumaterial är tämligen begränsat i ett arbete av den 

här storleken och i synnerhet då arbetet genomförs av en person, innebär det även vissa 

begränsningar vad gäller generaliserbarheten. Om jag istället använt mig av webbenkäter 

och i större utsträckning ställt slutna frågor (där svarsfrekvens enkelt kunnat mätas) hade 

möjligheterna att öka generaliserbarheten varit goda. Det hade dock varit svårt att på 

förhand veta ifall antalet respondenter blivit tillräckligt stort för att motivera en sådan 

metod.  

8.2.4 Övrigt 

Jag upplever att det vore intressant att se en starkare, eller åtminstone tydligare naturlig 

koppling till politiska och nyttoorienterade syften med utvärderingar. Jag vill inte påstå 

att denna koppling helt saknas, men det är inte några syften som jag upplevt speciellt 

framträdande, varken under genomförda intervjuer eller studier av olika källor. En fråga 

som ”Vilken är nyttan med den här utbildningen, bortsett från det formella värdet av ett 

antal universitetspoäng?” kunde vara intressant att söka svar på både för studenter, 

utbildare och utbildningsanordnare, åtminstone i ett större perspektiv.  

Kanske borde utvärderingar utvärderas? 

 

9 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Ämnet som sådant, och de studierna som arbetet inneburit väcker en del funderingar 

kring värdet av kursutvärderingar och vad som ligger till grund för synen på dessa. Vi har 

kunnat se att antalet förväntade respondenter spelar in i valet av metod för utvärdering, 

och att detta är en del i förklaringen till varför Internetbaserade enkäter inte fått det 

genomslag som kanske kunnat förväntas. En enligt mig intressant frågeställning som 

uppkommit under arbetets gång, är hur kurser påverkas som följd av genomförda 

utvärderingar vid Växjö universitet. Detta har en direkt relation till värdet av 
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utvärderingar och synen på utvärderingsmomentet, och skulle säkert kunna utgöra ett 

intressant forskningsområde. 
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11 BILAGOR 

Bilaga 1: Frågor som underlag för genomförda intervjuer 



Elektroniska enkäter - Aspekter på teknik och kursutvärdering. Bilaga 1 

Andreas Lestander  2006-04-19 

 

 

Intervjufrågor 

 

 På vilken institution arbetar du? 

 Vilket är ditt huvudsakliga undervisningsområde? 

 Hur länge har du arbetat inom ditt nuvarande område? 

 

 Vilken typ av kursrelevant information lämnas i dagsläget ut via Internet? 

 I vilken utsträckning förväntas kursdeltagare/studenter ha tillgång till Internet? 

 Hur vanligt är det att kursdeltagare uttrycker tekniska hinder som problem till att ta del av 

kursinformation som publicerats på Internet? (exempelvis att Internetuppkoppling saknas) 

 I vilken mån anser du att publicerad information når kursdeltagarna? 

 

 Vilka kurser utvärderas? 

 Vem beslutar om en kurs skall utvärderas? 

 Vem beslutar om hur en utvärdering ska genomföras (ex. via e-post, post, under lektionstid 

etc.)? 

 Vilken metod är i dagsläget vanligast förekommande? 

 Vem ansvarar för hanteringen av utvärderingar? (Lärare, kursansvarig eller annan speciellt 

avsatt person?) 

 Hur bearbetas insamlad data? 

 På vilket sätt redovisas resultat av genomförda utvärderingar? 

 

 Hur mycket tid läggs uppskattningsvis på att administrera och analysera en kursutvärdering? 

 Har ni tidigare övervägt Internetbaserade system för att genomföra utvärderingar (publicera 

formulär möjliga att besvara direkt via Internetansluten webbläsare)? 

 Hur ställer ni er till användandet av sådan teknik? 
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