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Abstract
The purpose of this thesis was to investigate whether the choice of data
collection method; online surveys, paper surveys and telephone interviews,
will affects the answers respondents give to quantitative IT-support-related
inquiries. Since virtually all businesses today are governed by the results of
evaluations, it is important that the results are accurate. Therefore this study
to see whether data collection methods affect the results of evaluations on
IT-support and IT-context at large was made. To answer the thesis a
quantitative survey, divided into the three data collection methods, was
made using Växjö municipality IT-support customers. 180 potential
respondents who had recently been in contact with the IT-support were
selected and allocated one data collection method each. The responses were
compiled, analyzed and compared depending on which data collection
method they came from. The results showed that differences exist and that
they are exclusive to the IT-support related questions when compared to ITequipment questions; Telephone interviews yielded the most positive
responses, paper-based surveys gave the most negative responses and web
surveys yielded responses which were similar to the paper surveys
responses, but slightly more positive than them. Moreover, telephone
interviews had the lowest response loss (26.66%), web surveys had the
second lowest responses loss (55.55%) and paper questionnaires had the
highest responses loss (75%).

Sammanfattning
Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida valet av
datainsamlingsmetod, i synnerhet webbenkäter, pappersenkäter och
telefonintervjuer, påverkar svaren vilka respondenterna ger i kvantitativa
IT-supportrelaterade undersökningar. Eftersom i princip alla verksamheter
idag styrs av utvärderingars resultat är det viktigt att resultaten är
sanningsenliga. Därför gjordes denna undersökning för att se huruvida
datainsamlingsmetoderna påverkar utvärderingars resultat i ITsupportsammanhang och i IT-sammanhang i stort. För att besvara syftet har
en kvantitativ undersökning uppdelad på de tre datainsamlingsmetoderna
gjorts hos Växjö kommuns IT-supports kunder. 180 potentiella
respondenter vilka nyligen varit i kontakt med IT-supporten valdes ut och
tilldelades varsin datainsamlingsmetod. Svaren sammanställdes och
analyserades sedan utifrån datainsamlingsmetoderna. Resultatet visade att
skillnader finns och att de är exklusiva för IT-supportrelaterade frågor
jämfört med IT-utrustningsfrågor; I IT-supportrelaterade frågor gav
telefonintervjuer mest positiva svar, pappersbaserade enkäter gav mest
negativa svar och webbenkäter gav svar vilka var lika pappersenkäterna
men något mer positiva än dessa. Vidare hade telefonintervjuerna lägst
bortfall (26,66 %), webbenkäterna näst lägst bortfall (55,55 %) och
pappersenkäterna hade högst bortfall (75 %).
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Introduktion

Detta kapitel introducerar läsaren i studiens syfte. Huvudområdet
datainsamlingsmetoder presenteras övergripande samt varför analys av
användares inställning till IT-service är viktig. Bakgrund och
problemdiskussion leder fram till de forskningsfrågor vilka är utgångspunkt
till den empiriska studien. Frågorna kopplar samman datainsamlingsmetoder
med analys av användares inställning till IT-service, introduktionen fortsätter
med rapportens avgränsningar och målgrupp och avslutas med att ingående
beskriva Växjö kommuns IT-enhet där undersökningen genomfördes.

1.1

Utvärderingar i verksamheter

Traditionellt har offentliga verksamheter vunnit acceptans genom att besitta
ädla principer, höga mål och korrekta procedurer utan hänsyn till uppnådda
resultat. En tradition vilken började moderniseras först på 1960-talet
(Vedung, 2004). Sandberg & Fagert (s. 13, 2007) skriver att utvärdering är
’’en systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse” och fick
en stor betydelse inom offentlig verksamhet i Sverige under 1980- och 1990talet (Sandberg & Fagert, 2007). Idag utvärderas i princip alla typer av
offentlig politik, offentlig verksamhet och offentliga institutioner.
Utvärdering har blivit en megatrend (Vedung, 2004).
Utvärderingar har inte bara blivit en helt naturlig del av offentliga
verksamheter sedan 1960-talet, de har även växt och förändrats på vägen. I
början av den moderna utvärderingens historia var det måluppfyllelse och
insatseffekter som skulle mätas och utvärderingsområden präglades av en
väldig entydighet. Idag är denna helt borta och utvärderingar tar sig många
uttryck (Vedung, 2004). Det finns en rad olika utvärderingsskolor, modeller
och metoder, alla med sina för- och nackdelar, lämpliga appliceringsområden
och förespråkare (Sandberg & Fagert, 2007).
Utvärderingar och undersökningar baseras på data vilken insamlas. Vid
datainsamling från individer kan datainsamlingsmetoden påverka hur
respondenten svarar. Detta kallas för metodeffekt och betyder att den typ av
datainsamlingsmetod som används för att samla in svar påverkar de svaren
som ges (Askberg, 2010).
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1.2

Bakgrund

Eftersom i princip all offentlig verksamhet idag styrs av resultat framtagna
genom utvärderingar är resultaten vilka utvärderingarna presenterar av stor
vikt för samhället i stort. Utvärderare antar med uppdraget att utvärdera
offentliga verksamheter även ett visst ansvar för hur samhället kommer
formas. Det är skattebetalarna vilka finansierar största delen av all offentlig
verksamhet, ett faktum vilket ställer höga krav på att pengarna utnyttjas på
bästa sätt och till allas fördel (Persson, 1996).
Utvärderingar kostar verksamheterna pengar och resultaten vilka
utvärderingar ger styr ofta hur pengar ska satsas framöver. Med andra ord är
resultatens korrekthet essentiell för att pengarna ska utnyttjas på bästa sätt
och till allas fördel. Val av utvärderingsmetod spelar stor roll då det kan
komma att påverka hur sanningsenliga resultaten av utvärderingen är
(Sandberg & Fagert, 2007).
Exempelvis har härdsmältan i Fukushima 2011 medfört att säkerheten kring
kärnkraftverken i EU nu kommer utvärderas (NyTeknik, 2011). Detta är bara
ett exempel på utvärderingar vars resultat kommer påverka hela den
europeiska energipolitiken och hur pengar kommer satsas inom området i
framtiden. Europeiska kommissionen (2010) skriver att de ”använder sina
utvärderingsresultat för att förbättra sin verksamhet och sina styrmedel.
Resultaten används också för kommissionens övergripande strategiska
planering och för verksamhets- och budgetplanering.”. Då utvärderingar har
så stor inverkan på hur pengar inom offentliga verksamheter satsas är det
viktigt att de ger tillförlitliga resultat, dock bör detta balanseras mot att
utvärderingen ska vara hållbar att genomföra ekonomiskt.
Resultaten av utvärderingar är direkt beroende av de data vilka samlas in och
i vilken grad de representerar verkliga förhållanden. Värden på de data som
samlas in påverkas alltid i viss utsträckning av vilken datainsamlingsmetod
som väljs; det kan påverka allt från vilken data som fångas till hur korrekt
den insamlade data är. Det är därför av stor vikt att begrunda vilken
datainsamlingsmetod som väljs och hur denna påverkar resultaten, inte minst
för att stärka resultatets trovärdighet och validitet (Sandberg & Faugert,
2007).

1.3

Tidigare forskning

Yi, Meiping och Xiaoguang (2009) har undersökt skillnaderna på tre
datainsamlingsmetoder i samband med datainsamling om människors
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resevanor. Värderingsbaserade, rankningsbaserade och valbaserade metoder
jämfördes där valbaserade metoder visade sig vara bäst på alla punkter
förutom datakvantitet. Metoderna utvärderades utifrån fyra ståndpunkter: hur
effektivt de samlade in data, hur effektivt insamlad data gick att analysera
och modellera, mängden och mångsidigheten på insamlad data samt hur
konsekvent data som erhölls. Yi, Meiping och Xiaoguang (2009) diskuterar
vidare skillnaderna mellan fem enkätmetoder; hemintervjuer, fältintervjuer,
mailenkäter, telefonintervjuer och internetbaserade enkäter. Ingen överlägsen
metod definieras, istället diskuteras skillnader och lämplighet. Hemintervjuer
ger dock bäst resultat för att fullfölja undersökningar men kostnaden för
dessa är väsentligt högre än andra metoder.
McDonald och Adam (2003) jämförde webbaserade enkäter med
postbaserade, båda med samma frågor och innehåll. Frågorna i
undersökningen var fotbollsrelaterade. Webbaserade enkäter visade sig
effektivare och innehöll färre fält lämnade blanka. Dock var bortfallet vid
webbaserade enkäter större vilket sänkte reliabiliteten avseende
representativiteten. Dessutom noterade undersökningen även skillnader på
svarens karaktär beroende på i vilket format enkäten fyllts i; det fanns alltså
skillnader på trender hos svaren insamlade med webbaserade enkäter och
postbaserade enkäter.
Rolnick, Gross, Garrard och Gibson (1987) jämförde skillnaderna mellan
mail och personintervjuer vid datainsamling berörande sexuell bakgrund och
beteenden i samband med sexuellt överförbara sjukdomar. Inga
validitetsskillnader uppmättes mellan metoderna, dock framkom att mail hade
påtagligt större antal bortfall och blanka svar. Slutsatsen vilken drogs var att
mail metodologier kan medföra snedvridna resultat på grund av urvalsfel vid
forskning på sexuellt överförbara sjukdomar.

1.4

Problemformulering

Att datainsamlingsmetoder påverkar insamlad data har tidigare forskning
redan pekat på och analyserat. Dock har de mest påtagliga skillnaderna på
resultat beroende på val av datainsamlingsmetod noterats vid utvärderingar
vilka handskas med personlig data. De olika datainsamlingsmetoderna kostar
också olika mycket att genomföra vilket oundvikligen leder till frågan om det
är värt att välja en dyrare datainsamlingsmetod och om skillnaderna på
insamlad data är tillräckliga för att motivera valet.
IT-området är överlag ett väldigt utvecklande och modernt kunskapsområde
vilket i hög grad nyttjar nya idéer och ny teknik (Höglund, 2004). Inom
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området görs därmed även många utvärderingar. Åsikter och fakta kring IT
kan inte anses lika personliga som exempelvis fritidsaktiviteter,
utbildningsrelaterade frågor och sjukvård. Därav är det intressant att se vilka
skillnader mellan datainsamlingstekniker som kan observeras vid frågor
berörande informatik och IT-relaterade tjänster.
Åsikter om leverantörer av IT-support må vara opersonliga och okänsliga,
men samtidigt har IT-supportleverantörerna ofta insikt i kundens program
och arbete. Dessutom är det ofta samma organisation vilken levererar ITsupport som även justerar, uppdaterar och begränsar programmen åt
kunderna. Detta kan påverka kundens uttalanden om tjänstens leverantör då
de kan tänkas känna sig något övervakade av IT-supporten. Det är inte
ovanligt att användare av IT kan känna sig övervakade vid arbete med IT
(Ahlmark & Alderheim, 2005).
IT-supportområdet särskiljer sig även från annan organisatorisk verksamhet
då kunder av IT-support i allra högsta grad endast kommer i kontakt med
supporten i samband med att deras IT-system inte fungerar. Dessa IT-system
är kunderna beroende av för att kunna utföra sitt arbete, och därför tenderar
tid spenderad hos IT-supporten ses som förlorad arbetstid.
IT-support är även ett känsligt område att utvärdera då skillnad på frustration
vilken är en orsak av dålig support och skillnad på frustration vilken är en
orsak av dålig IT-utrustning måste göras. Det är möjligt att missnöje med ITsystem och utrustning kanaliseras till IT-supporten där kunden får utlopp för
frustrationen, och därmed skulle kunna tänkas ge den sämre omdöme än
förtjänat.
IT-enheten vid Växjö kommun genomförde under 2009-2010 en omfattande
omorganisation under projektnamnet Ett-IT. Syftet med Ett-IT var att slå ihop
alla IT-relaterade enheter och avdelningar till en enhet och därmed
effektivisera IT-relaterat arbete både internt och externt. Kunder till ITenheten märkte detta främst genom att all kontakt nu skedde genom en kanal
och att allt ansvar tas från en enhetlig IT-enhet.
IT-enheten har sedan sin omorganisation inte genomfört någon utvärdering
som skulle ge insyn i huruvida kunderna till IT-enheten är nöjda med den
service de erhåller. Detta är viktigt eftersom enheten är väldigt
resultatinriktad. Men på grund av omorganisationen och interna förbättringar
har resurser till att systematiskt undersöka vad kunderna anser om servicen de
erhåller inte funnits. Då IT-enheten har som mål att erbjuda förstklassig
service till sina kunder är kundernas synpunkter viktiga som underlag för i
vilken riktning IT-enheten ska utvecklas fortsättningsvis.
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1.6

Syfte och forskningsfrågor

Rapportens syfte är att undersöka hur tre datainsamlingsmetoder;
webbenkäter, pappersbaserade enkäter och telefonintervjuer, påverkar
respondenternas inställning till undersökningsobjektet IT-support.
Forskningsfrågorna är följande:
Hur påverkar de tre datainsamlingsmetoderna respondenternas kritik till
undersökningsobjektet IT-support?
Hur påverkar de tre datainsamlingsmetoden respondenternas kritik till
undersökningsobjektet IT-utrustning/system?
Påverkar datainsamlingsmetoderna respondenternas kritik olika beroende på
vilken av kategorierna IT-support och IT-utrustning/system de behandlar och
vilka är skillnaderna?
Hur kan bortfallet tänkas ha påverkat skillnader i trender uppmätta med de
olika datainsamlingsmetoderna, om skillnader uppmätts?
Hur stora är skillnaderna mellan datainsamlingsmetoderna generellt jämfört
med vad som tidigare uppmätts på andra, inte IT-relaterade, områden?

1.7

Hypotes

Min hypotes är att skillnader i svaren kommer kunna mätas och att bortfallet
kommer vara högre i webbversionen av enkäterna. Jag tror att detta bortfall i
webbenkäterna kommer vara avgörande då de som inte svarar förmodligen är
de kunder som är relativt nöjda. Därav tror jag att svaren på webbenkäterna
kommer vara mer extrema då flest missnöjda kunder och till viss del väldigt
nöjda kunder vilka vill ge feedback kommer svara på dessa. Som resultat tror
jag att webbenkäterna kommer generera en negativare bild av kunders
nöjdhet än de andra datainsamlingsmetoderna. Jag tror att telefonintervjuerna
kommer ge den mest nyanserade bilden av hur kunderna upplever ITsupporten eftersom kunderna vilka svara på frågorna muntligt antagligen inte
väljer att ignorera undersökningen av skälet att de ändå inte har någon
egentlig stark åsikt.
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1.8

Avgränsningar

Undersökningen kommer studera inställningen hos Växjö Kommuns ITenhets kunder och bortse från andra IT-relaterade verksamheter och deras
kunder. Denna avgränsning görs av praktiska skäl; undersökningen ska ej
vara för omfattande då den är en del av ett examensarbete på 15
högskolepoäng.
Endast tre datainsamlingsmetoder undersöks; webbenkäter, pappersenkäter
och styrda telefonintervjuer i vilka jag utgår från en enkät. Dessa tre metoder
har valts av praktiska skäl då dessa är genomförbara med de förutsättningar
Växjö Kommuns IT-Enhet har.
Om några skillnader mellan datainsamlingsmetoderna uppstår så kommer
orsaken till skillnaderna inte kunna urläsas. Detta då undersökningen endast
menar till att mäta vilka skillnaderna är och inte värför de är.

1.9

Målgrupp

Denna uppsats har två övergripande målgrupper: en inomvetenskaplig och en
utomvetenskaplig.
1.9.1 Inomvetenskaplig målgrupp
Denna uppsats är av intresse för dem som avser att genomföra en kvantitativ
utvärdering vilken berör IT-relaterade frågor till kunder. Dessa läsare kan
tänkas ha nytta av att veta hur valet av datainsamlingsmetod kan påverka
resultatet av utvärderingen. Även mottagare av IT-kundrelaterade
kvantitativa utvärderingar har nytta av rapporten då den är till hjälp vid
kritisk granskning av resultaten.
1.9.2 Utomvetenskaplig målgrupp
Utöver dessa generella målgrupper är resultatet av uppsatsen även intressant
för Växjö kommuns IT-enhet vilka specifikt får information om vad deras
kunder anser om den service de erbjuder.
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1.10

Disposition

1. Introduktion
I uppsatsens första kapitel introduceras läsaren i studiens syfte.
Tidigare forskning kring datainsamlingsmetoder presenteras och
problemformuleringen leder fram till undersökningens syfte och
specifika forskningsfrågor. Avgränsning och målgrupp för uppsatsen
definieras.
2. Bakgrund/Teori
I uppsatsens andra kapitel presenteras bakgrunden och den teoretiska
referensramen i tre övergripande delar med underkapitel. Här
problematiseras
utvärderingars
kostnader,
de
tre
datainsamlingsmetoderna vilka utvärderats samt utvärderingsobjektet
IT-support i allmänhet.
3. Metod
I uppsatsens tredje kapitel beskrivs undersökningens metodologiska
tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med motivering av val av
vetenskaplig ansats. Detta följs av beskrivning av hur urval gjorts, hur
datainsamling skett samt hur detta praktiskt genomförts. Slutligen
beskrivs hur materialet analyserats samt hur tillförlitlighet och etiska
överväganden beaktats.
4. Empiri
I uppsatsens fjärde kapitel presenteras de uppmätta resultaten sakligt
och utan analyser och antaganden. Först presenteras växjö kommuns
IT-enhet där undersökningen genomförs. Därefter presenteras
datainsamlingsmetodernas bortfall och sedan presenteras svaren fråga
för fråga uppdelade efter vilken datainsamlingsmetod de samlats in
med.
5. Analys

I uppsatsens femte kapitel analyseras svaren vilka presenteras i
empirikapitlet. Kapitlet är indelat efter uppsatsens forskningsfrågor
och inleds med att analysera datainsamlingsmetodernas påverkan på
resultatet. Därefter analyseras bortfallet hos datainsamlingsmetoderna
och dess potentiella påverkan på de uppmätta resultaten. Kapitlet
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avslutas med en jämförelse av de uppmätta resultaten med tidigare
forskning.
6. Diskussion
I uppsatsens sjätte kapitel förs diskussionen kring de uppmätta
resultaten och genomförandet av undersökningen vilket lett till dessa.
Kapitlet inleds med en återkoppling mellan kunskapsluckan och
resultatet och följs av en diskussion om huruvida valet av metod och
genomförandet var lämpligt.
7. Avslutning
I uppsatsens sista kapitel presenteras en kortfattad slutsats vilken
svarar på frågeställningarna. Denna följs av förslag på fortsatt
forskning på ämnet.
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2

Teori

I detta kapitel presenteras bakgrunden samt den teoretiska referensramen för
undersökningen. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt där det första avser att
motivera valet av teorin, det andra problematisera utvärderingars kostnader
ingående och det tredje och fjärde berör datainsamlingsmetoder och ITsupport.

2.1

Val av teori

För att underlätta förståelsen av och meningen med teorin som tas upp
motiveras valet. Utvärderingars kostnader beskrivs för att understryka vikten
av att utvärderingar vilka görs är relevanta eftersom de påverkar företagets
ekonomi på många sätt. De tre datainsamlingsmetoderna beskrivs för att de är
kärnan i uppsatsen. Tidigare uppmätta fördelar och nackdelar med metoderna
tas upp. IT-support beskrivs för attkunder till IT-support ska besvara frågor
om IT-support i undersökningen. Växjö kommuns IT-enhet beskrivs eftersom
det är vid Växjö kommuns IT-enhet som undersökningen genomförs; det är
deras IT-support som kunderna bedömer genom datainsamlingsmetoderna.

2.1

Utvärderingars kostnader

Utvärderingar spelar en viktig roll för projekt och organisationer. Det är
utvärderingars roll att kartlägga effekter, trender eller ens vad som
genomförts/hur något ligger till (Lindén-Boström, 2002). I princip all
offentlig verksamhet styrs idag av resultat framtagna genom utvärderingar
vilket ställer höga krav på resultaten vilka utvärderingarna presenterar. För
offentliga verksamheter innebär detta att resultaten av utvärderingar kan
komma att påverka samhället i stort. Utvärderare antar med uppdraget att
utvärdera verksamheter och fenomen även ett visst ansvar för hur dessa
kommer formas, vare sig det är offentliga eller privata verksamheter. Vid
fallet offentliga verksamheter är det skattebetalarna vilka finansierar största
delen av verksamheten, ett faktum vilket ställer höga krav på att pengarna
utnyttjas på bästa sätt och till allas fördel (Persson, 1996).
Utvärderingar kostar verksamheterna pengar och resultaten vilka
utvärderingar ger styr ofta hur pengar ska satsas framöver. Med andra ord är
resultatens korrekthet essentiell för att pengarna ska utnyttjas på bästa sätt
och till allas fördel. Val av utvärderingsmetod spelar stor roll då det kan
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komma att påverka hur sanningsenliga resultaten av utvärderingen är
(Sandberg & Fagert, 2007).

2.2

Datainsamlingsmetoder

Val av datainsamlingsmetod vid undersökningar påverkar i hög utsträckning
resultatet genom att påverka vilken data som fångas och hur representativ och
relevant den är i sammanhanget. Olika datainsamlingsmetoder lägger fokus
olika och presenterar olika varianter och förenklingar av verkliga
förhållanden. Det är därför av stor vikt att begrunda vilken
datainsamlingsmetod som väljs och hur denna påverkar resultaten, inte minst
för att stärka resultatets trovärdighet och validitet (Sandberg & Faugert,
2007).
Det är viktigt att utvärderingar motiverar de metodval som görs för att
undvika att utvärderaren väljer sina favoritmetoder utan närmare eftertanke
(Sandberg & Faugert, 2007).
2.2.1

Enkäter via e-post

Användningen av internet möjliggör webbaserade enkäter vilka sprids via epost. Dessa möjliggör väldigt snabb och kostnadseffektiv datainsamling till i
synnerhet kvantitativa undersökningar (McDonald & Adam, 2003).
Webbaserade enkäter har utöver låga kostnader även många andra fördelar.
Bland annat kan väldigt stora grupper människor adresseras samtidigt över
stora områden, ifyllningsmisstag och missade frågor/fält undvikas och
specialanpassad direkt feedback ges (Schmidt, 1997).
Det finns dock fortfarande anledning att överväga användning av andra
datainsamlingsmetoder än via internet och e-post. Solomon (2001) skriver att
det fortfarande finns människor vilka på grund av val eller omständigheter
inte har tillgång till internet vilket kan påverka respondentbias. Askberg
(2010) pekar dock på att urval ur populationen görs beroende på vad man
avser att utvärdera. Utvärderas då kunder till en IT-supporttjänst så kan man
med säkerhet anta att dessa har tillgång till internet och därmed även den
webbaserade enkäten.
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2.2.2

Enkäter via post

Pappersbaserade enkätundersökningar via posten blev vanliga först på 70talet, då ofta personliggjorda med exempelvis namn utskrivna för att
minimera bortfall (Dillman, 2006). Dock har enkätundersökningar skickade
via posten ofta ändå dragits med höga bortfall vilket kan leda till bortfallsbias
där bortfallet påverkar resultatet på enkäten (Armstrong & Overton, 1977).
McDonald & Adam (2003) skriver dock att bortfallet vid enkäter skickade
elektroniskt är upp till dubbelt så stort som bortfallet vid pappersbaserade
enkäter. Pappersbaserade enkäter hade även lägre andel blanka svar eller svar
av typen ”vet ej”, även om skillnaden var väldigt liten; 19% jämfört med
webbenkätens genomsnittliga 23%.
2.2.3

Styrda telefonintervjuer

Telefonintervjuer gav väldigt höga svarsfrekvenser och var en väldigt bra
metod för att samla data under första hälften av 1900-talet. Detta berodde på
att det ansågs oartigt att inte svara i telefon, ungefär som att det anses oartigt
att inte öppna när någon ringer på dörren. Men framåt slutet på 1900-talet, då
mer och mer opersonliga och oönskade samtal började ringas av företag i
undersöknings och marknadsföringssyfte, blev metoden mindre effektiv och
användbar. Detta då människor nu inte längre svarar på alla inkommande
samtal utan istället ofta aktivt väljer bort samtal de inte känner för att besvara
(Dillman, 2006).

2.3

IT-support

Kundsupport via e-post och telefon har varit en snabbt växande trend.
Kundsupport består av såkallade operatörer vilka tar emot ärenden och ger
kunderna svar och hjälp. Dessa hjälps av diverse utrustning både för att få
kontakt med kunden (telefoner, datorer, fax), för att hantera och klassificiera
ärenden (ett IT-system) och utrustning som hjälper operatörerna lösa ärenden
(Anisimov, Kishinski & Miloslavski, 1999).
Grundstommen i all kundsupport är att enheten ska koppla samman sina
kunder med operatörerna vilka ska hjälpa kunden med de ärenden denne vill
ha hjälp med (Anisimov, Kishinski & Miloslavski, 1999). IT-relaterad
kundsupport kallas ofta IT-support eller helpdesk. IT-support karakteriseras
av att en operatör och en kund gemensamt försöker lösa kundens IT-
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relaterade problem genom en given teknisk apparat eller ett datorprogram
(Steehouder, 2007).
Kunder föredrar att få hjälp via IT-support framför andra sätt så som
användarguider, manualer, onlinehjälp med flera. Ändå resulterar över
hälften av alla IT-supportärenden inte i en bra lösning på kundens problem
(Steehouder, 2007). Det finns många faktorer som påverkar huruvida kunden
är nöjd med kontakten denne har med IT-supporten. Viktigast är hur ärendet
blir löst, men även bemötandet och hur kontakten med operatorn upplevs
spelar väldigt stor roll (Steehouder, 2007).
Alla ärenden vid IT-support inleds med att kunden förklarar sitt problem för
en operatör. Det är därför av stor vikt för ärendeflödet och kundens nöjdhet
hur väl problemet formuleras och sen tolkas av operatören. Detta är ett
vanligt problem då många datoranvändare inte är tillräckligt kunniga för att
veta vilken information som är viktig för operatören för att denne ska kunna
lösa ärendet effektivt. Informationen vilken operatörer behöver för att kunna
lösa problem går att dela in i tre delar; målet som kunden vill uppnå, var i
genomförandet kunden befinner sig samt vilka steg denne tagit för att försöka
uppnå målet samt kortfattad information om systemet och interfacets tillstånd
(Nückles & Ertelt, 2006).
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3

Metod

I detta kapitel beskrivs undersökningens metodologiska tillvägagångssätt.
Kapitlet inleds med motivering av val av vetenskaplig ansats. Detta följs av
beskrivning av hur urval gjorts, hur datainsamling skett samt hur detta
praktiskt genomförts. Slutligen beskrivs hur materialet analyserats samt hur
tillförlitlighet och etiska överväganden beaktats.

3.1

Vetenskaplig ansats

Studien har genomförts deduktivt då tidigare forskning pekar på tendenser att
skillnader mellan olika datainsamlingsmetoder finns. Utifrån dessa studier
har jag format min hypotes vilken jag sen prövat. En deduktiv ansats innebär
att teorier, hypoteser och forskningsfrågor utgår från tidigare forskning och
inhämtad empiri om fenomenet vilket ska undersökas (Sandberg & Fagert,
2007).
Huvudsyftet var att utför en utvärdering av tre metoder applicerat på ITsupport. De tre datainsamlingsmetoderna vilka ingick i utvärderingen var
kvantitativa, detta då kunskap om kunders inställning till IT-enhetens tjänster
skulle kunna ligga som grund till statistik. Kvantitativ forskning är forskning
där insamlad data är absolut för att möjliggöra en opartisk granskning. Det
rör sig ofta om numerisk data och alternativ. Alternativet till kvalitativ data är
kvalitativ data som i regel är mycket svårare att analysera statistiskt då den
måste tolkas. Speciellt vid stora mängder undersökta enheter blir detta
problematiskt då det blir svårt att tolka och jämföra så stora mängder data
(Sandberg & Fagert, 2007). Mängden respondenter var viktig för denna
undersökning då respondenterna är vanliga användare som ofta inte har
djupare förståelse eller åsikter om problemen de rapporterar till IT-supporten.
Växjö kommuns IT-enhet undersöker redan både kvalitativt och kvantitativt
vad deras kunder tycker om IT i samband med deras verksamhet, meningen
med
denna
undersökning
är
att
mäta
skillnader
mellan
datainsamlingsmetoderna för att kartlägga hur tillförlitliga de data ITleverantörer får faktiskt är beroende på datainsamlingsmetoden de valt.

3.2

Datainsamling

Denna studie fokuserade på datainsamling genom enkäter vilka spridits
genom tre olika kanaler; webben, pappersenkäter och muntligt
(telefonintervju). Att samla in feedback via webben är det mest
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kostnadseffektiva tillvägagångssättet per respondent och är en snabbt
växande trend inom datainsamling. Dock har webbaserade enkäter upp till
dubbelt så stort bortfall som pappersbaserade enkäter vilka dessutom
generellt har färre blanka svar vilket medför att de fortfarande används
(McDonald & Adam, 2003). Muntliga telefonintervjuer har blivit mer
ovanliga på 2000-talet då människor ofta aktivt väljer bort samtal de inte
känner för att besvara, men de är ändå intressanta att undersöka då de
generellt har färre svar av typen ”vet ej” (Dillman, 2006). Alla
datainsamlingsmetoderna innehöll samma frågor. Valet att utgå från samma
grund i utformningen av de tre metoderna var för att på ett objektivt sätt
kunna jämföra svaren mellan metoderna.
Andra metoder vilka hade varit av intresse hade varit klassiska intervjuer,
dokumentstudier och observationer för att objektivt mäta vilken av de tre
metodernas svar som bäst stämmer överens med kundernas verkliga
inställning. Denna studie fokuserade dock på att mäta om skillnader mellan
datainsamlingsmetoderna finns och sedan problematisera dessa. Att genom
andra metoder försöka fastställa vilken av metoderna som ger mest
sanningsenliga svar (om skillnader finns) överlämnades till framtida
forskning på ämnet.
3.2.1

Urval

Respondenterna i undersökningen var kunder vilka varit i kontakt med ITenheten under de senaste två veckorna vid tillfället då datainsamlingen
skedde. Denna begränsning gjordes för att säkerhetsställa att kunden
någorlunda mindes när denne nyttjade IT-enhetens support. IT-enheten delar
in sina kunders ärenden i två kategorier; ärenden och quick-case. Quick-case
är ärenden vila löses direkt medan standardärenden är ärenden där lösningen
kan dröja något. Quick-case ärenden utgör 80 procent av Växjö kommuns ITenhets ärenden. Vid urvalet av respondenter ignorerades alla quick-case
eftersom quick-case ärenden är av mindre betydelse för undersökningen ur
IT-enhetens perspektiv då de är ärenden som snabbt löses och där kunderna
generellt är väldigt nöjda.
De potentiella respondenterna delades randomiserat in i tre grupper vilka av
bekvämlighetsskäl inte var lika stora. Webbenkäterna delades ut till den
största gruppen, pappersenkäterna skickades till mellangruppen och den
mindre gruppen intervjuades personligen via telefonintervju. Sammanlagt
ingick 180 potentiella respondenter i undersökningen varav 90 tillfrågades
via webbenkäter, 60 tillfrågades via pappersenkäter och 30 tillfrågades via
telefonintervjuer. Antalet respondenter i respektive grupp var sådant för att
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omräkninger dem emellan enkelt skulle kunna göras. Ingen annan anledning
till antalet respondenter i grupperna fanns.
3.2.2

Genomförande

Enkäten vilken kunderna till IT-supporten skulle besvara togs fram efter
önskemål från IT-enheten om vilken sorts information de ville få in.
Inspiration för frågor och utformning hämtades från tidigare
kundundersökningar vilka genomförts åt Växjö kommun av Institute for IT
Quality (IT-kvalitet, 2009). Enkäten hölls kort och var anonym för att
minimera bortfall (Sandberg & Fagert, 2007).
Enkäten bestod av 13 frågor varav 5 frågor var bakgrundsvariabler, 5 frågor
berörde den upplevda service som IT-supporten erbjudit, 2 frågor berörde hur
nöjd respondenten är med sin IT-utrustning i arbetet och sista frågan berörde
vilket system respondenten haft problem med. De intressanta frågorna i
studien var de vilka berör den upplevda servicen som IT-supporten erbjudit i
jämförelse med frågorna om respondentens tillfredsställelse med den egna
IT-utrustningen i arbetet. Dessa frågor fanns för att kunna särskilja om
datainsamlingsmetoden påverkar respondentens inställning till IT-supporten
mer än till andra fenomen, i detta fall den egna IT-utrustningen. Enkäten hade
en kort förklarande text vilken förklarade syftet med enkäten, både internt
inom Växjö kommun och för detta examensarbete. Den pappersbaserade
enkäten i sin helhet finns som bilaga 1. Webbenkäten finns som bilaga 2.
Underlaget till telefonintervjuerna finns som bilaga 3.
När enkäten var färdigställd togs en lista på potentiella respondenter till
enkäten; kunder vilka varit i kontakt med IT-supporten under de senaste två
veckorna, fram. Denna lista kunde inte dras ut automatiskt ur
ärendehanteringssystemet och fick därför sammanställas manuellt. Urvalet
gjordes genom att börja med de nyaste lösta ärendena i systemet och sedan
arbeta neråt i listan med ärenden. Quick-case ärenden och oavslutade ärenden
rensades bort från urvalet. Kontaktinformation om kunderna till de ärenden
vilka hämtats ur ärendehanteringssystemet fick hämtas ur ett separat system
för personalhantering. När listan på 180 kunder var färdigställd slumpades
kunderna till varsin datainsamlingsmetod genom att tilldelas en
datainsamlingsmetod efter följande mönster; e-post, post, e-post, telefon, epost, post, e-post, post, e-post, telefon, e-post, post och så vidare uppifrån
ner. Detta gav 90 e-post respondenter, 60 postrespondenter och 30
telefonintervjurespondenter. Respondenterna fick nio dagar på sig att svara
på enkäterna varav 7 var arbetsdagar.
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Pappersenkäter

Pappersenkäterna skickades ut på måndag förmiddag den 9 maj 2011.
Pappersenkäterna skickades via kommunens internpost vilken levererar
breven samma dag. Enkäter vilka potentiellt hade haft ogiltiga adresser hade
returnerats till mig, dock skedde detta inte och alla enkäterna antas därför ha
nått sina respektive mottagare. Pappersenkäterna skickades tillbaka av
respondenterna via samma internpost med vilken de mottagit dem, och var
alltså kostnadsfri för dem. Adressen till vilken enkäterna skulle returneras
fanns i enkätens inledande beskrivning. Svarsfrekvensen hos
pappersenkäterna var den sämsta av datainsamlingsmetoderna och bortfallet
hamnade på höga 75 %.
Webbenkäter

Webbenkäterna skickades samtidigt som pappersenkäterna; måndag
förmiddag den 9 maj 2011. Från en kommunal e-postadress till de anställdas
arbetse-postadresser. I e-posten fanns en länk till en extern sida på vilken
enkäten fanns samt en i förklarande text vilken var i princip identisk den
texten som skickades med pappersenkäterna. Webbenkäterna realiserades
med hjälp av eSurveysPro vilka erbjöd professionell webbenkätshantering
med mängder av anpassningsmöjligheter gratis. Utöver att enkäten var i
princip identisk den pappersbaserade visuellt så fanns även inställningar för
att hindra en IP från att svara flera gången och på så sätt höja reliabiliteten
hos svaren. Leveransrapport begärdes på samtliga utskick via e-post för att
säkerhetsställa att enkäterna levererats. Svarsfrekvensen för webbenkäterna
var relativt låg men ändå acceptabel med ett bortfall på 55,55 %.
Telefonintervjuer

Telefonintervjuerna genomfördes vid tre tillfällen för att få tag på maximalt
antal respondenter; måndag eftermiddag, tisdag eftermiddag och fredag
förmiddag. Telefonintervjuerna realiserades från en kommunal
telefonanslutning för att höja chansen att respondenterna svarar. Jag ringde
personligen alla respondenter på de telefonnummer vilka fanns att tillgå i
personalhanteringssystemet i följande ordning; arbete, mobiltelefon och sist
hemtelefon (Om dessa nummer fanns angivna). Jag presenterade mig och
berättade kortfattat syftet med intervjun, uppmärksammade att den tar
ungefär 3 minuter att genomföra och frågade om de kan tänka sig besvara de
13 frågorna. I de fall då respondenten inte hade tid men bad mig återkomma
vid en specifik tidpunkt gjorde jag detta. Bortfallet hos telefonintervjuerna
var relativt lågt med endast 26,66 % bortfall bland de potentiella
respondenterna och inga aktiva nekningar till att besvara frågorna.
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3.3

Analys

Svaren på enkäterna sammanställdes i tre grupper beroende på
datainsamlingsmetod. Dessa tre grupper jämfördes sedan för att urskilja
skillnader i svaren. Svaren analyserades med utgångspunkt i
forskningsfrågorna och gav svar på en forskningsfråga i taget. Inga
fördefinierade tekniker för att analysera svaren användes, istället
analyserades generella samband mellan svaren och datainsamlingsmetoderna
för att hitta mönster och trender. Alla analyser stödjer sig direkt på de svar
vilka presenterades i empiridelen av uppsatsen och kopplingar dras hela tiden
till de uppmätta resultaten.

3.4

Tillförlitlighet

För att säkerhetsställa att studien är tillförlitlig problematiseras
undersökningens kvalitet och reliabilitet. Jacobsen (s.21, 2002) skriver att
”med giltighet och relevans menar vi att vi faktiskt mäter det com vi önskar
mäta, att det vi har mätt uppfattas som relevant och att det vi mäter hos
några få också gäller för flera”.
Validitet mäter huruvida en fråga eller en undersökning mäter det som den
avser att mäta (Gunnarsson, 2002). För att höja studiens validitet har
sammanhanget i vilket studien genomförts beskrivits ingående. En noggrann
beskrivning av hur utvärderingsobjektet IT-enheten fungerar finns och valda
metoder och mätindikatorer specificeras. Analysen och slutsatsen hänvisar
hela tiden till den insamlade data för att säkerställa att de är logiska och
förankrade i verkligheten.
Reliabilitet är ett mått på huruvida undersökningen och dess mätningar skett
på ett tillförlitligt sätt, om den insamlade datan är korrekt och de utförda
mätningarna utförts noggrant (Gunnarsson, 2002). Det ska vara möjligt för
annan oberoende forskare att få samma resultat om denne följer samma
genomförande vilket redovisas i studien (Jacobsen, 2002). Reliabiliteten höjs
genom att ha ett stort antal tillfrågade i studien och samma svarsalternativ
oberoende
av
datainsamlingsmetod.
Vidare
presenterades
utvärderingsprocessen och resultat tydligt. Enkäterna vilka finns som bilagor
höjer också reliabiliteten.
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3.5

Etiska överväganden

Åsikter om IT-tjänster anses inte vara känsligt data. Ändå lagrades ingen data
om vem som besvarat enkäten och endast relevanta bakgrundsvariabler om
respondenterna vilka är av intresse för att säkra studiens validitet samlades in.
Respondenterna informerades alltid i förväg att enkäten är anonym. I de fall
då respondenterna begärde ytterligare information om varför undersökningen
genomförs förklarades detta tydligt.
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Empiri

4

I detta kapitel presenteras det insamlade data från de tre
datainsamlingsmetoderna. Kapitlet inleds med en beskrivning av Växjö
Kommuns IT-Enhet följt av nt presenation av datainsamlingsmetodernas
bortfall och en förklaring av hur svaren presenteras. Därefter presenteras
svaren vilka insamlats fråga för fråga för de tre datainsamlingsmetoderna
för att likheter och skillnader lätt ska kunna urskiljas.

4.1

Växjö Kommuns IT-enhet

Kommuner är politiska organisationer och ansvarar för den samhällsservice
som finns i varje kommun. Kommuner måste följa bestämmelser som riksdag
och regering bestämt men har utöver detta ett självstyre. Självstyret innebär
att kommuner kan fatta självständiga beslut och ta ut skatt för att sköta sina
uppgifter och täcka sina nödvändiga utgifter.
Växjö kommun är en kommunal verksamhet i Kronobergs län som bildades
1971 och är uppbyggd enligt principerna för kommunala verksamheter.
Växjö kommun är en relativt stor kommun vars medborgare erbjuds bred
samhällsservice. Exempel på samhällsservice som Växjö kommun ger är
skolor, äldreomsorg, bibliotek, stadsplanering, kollektivtrafik samt
socialtjänster.
Samhällsservicen sköts av tio förvaltningar och sex kommunala bolag. Alla
förvaltningarna och bolagen förlitar sig idag starkt på IT som stödjer,
förbättrar och effektiviserar arbetet. Växjö kommuns förvaltningar har idag
151 system och de kommunala bolagen har över 80 system. Dessutom ingår
datorer i de flesta kommunalt anställdas arbetsuppgifter. För att möjliggöra
detta finns sedan 2001 en specialiserad IT-enhet på Växjö kommun.
IT-enheten på Växjö kommun har åtta definierade punkter i sin policy vilka
ska leda allt arbete som görs.
1. Växjö kommun ska ligga i framkanten när det gäller att använda sig av den
nya informationsteknologins alla fördelar.
2. Genom att satsa på IT ska kommunen befästa och stärka sin ställning som
regionalt centrum.
3. Växjö kommun ska verka som medaktör och katalysator på IT-området för att
öka kommunens attraktionskraft, bidra till en positiv utveckling av befintliga
företag samt underlätta nyetableringar.
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4. IT ska bidra till ett effektivare resursanvändande, så att en omfördelning av
ekonomiska resurser kan ske till kärnområdena vård, omsorg och utbildning.
5. IT ska vara ett medel för att öka demokratin och tillgängligheten till
information för samtliga medborgare. Säkerhet och personlig integritet ska
garanteras.
6. Genom användning av IT ska miljö- och jämställdhetsarbetet främjas och
grupper med särskilda behov stödjas.
7. Kommunen ska använda IT som ett medel för att möjliggöra en fördjupad
decentralisering inom samtliga verksamhetsområden.
8. Koncernperspektivet ska gälla. De övergripande målen omfattar samtliga
nämnder, styrelser och bolag. Samma IT-standard och säkerhet ska gälla för
hela kommunkoncernen.

Växjö kommuns IT-enhet består av 3 delar; Utveckling, servicedesk och
system. Utveckling jobbar med uppdrag vilka är mer fokuserade på
framförhållning och utveckling av IT. De planerar vilka system som ska
ersättas och av vilka, hur nya system ska skäppas ut, vilken hårdvara och
mjukvara som är lämplig och liknande stora projekt.
Servicedesk är IT-enhetens first och second-line support. Här tas ärenden
emot med telefon, e-post och direkt kundkontakt. Ärenden som berör enstaka
användare samt ärenden som går relativt snabbt att lösa löses direkt hos
servicedesk. Servicedesk tar även hand om ärenden vilka kräver fysisk
närvaro på platsen där problemet uppstått, utleveranser av hårdvara och
liknande. De ärenden som inte löses av servicedesk delegeras vidare till
systemgruppen.
Systemgruppen får in third line ärenden vilka berör flera användare och
kräver speciell kompetens för att lösas. Ärenden kan komma in från
servicedesk men verksamhetssystemägare, IT-samordnare och andra speciella
kunder kan välja att kontakta systemgruppen direkt utan att gå igenom
servicedesk. Utöver att lösa ärenden arbetar systemgruppen också med
genomföring av projekt, att labba med nya lösningar och diverse
uppgraderingar och underhåll.

4.2

Datainsamlingsmetodernas bortfall

De tre datainsamlingsmetoderna vilka jämförts är e-postbaserade
webbenkäter, pappersenkäter vilka skickats ut med post samt
telefonintervjuer baserade på samma frågor som enkäterna. Bortfallet för
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webbenkäterna är 55,55 % där 40 av 90 potentiella respondenter svarade.
Bortfallet för de pappersbaserade enkäterna är 75 % där 15 av de potentiella
60 respondenterna svarade. Telefonintervjuerna har det lägsta bortfallet med
26,66 % bortfall och 22 av 30 potentiella respondenter.

4.3

Svaren

Nedan presenteras svaren på frågorna i enkäterna uppdelat i de tre
datainsamlingsmetoderna för att belysa skillnaderna. Fråga 1 till 4 är
bakgrundsvariabler vilka presenteras för att höja rapportens tillförlitlighet och
ge underlag till huruvida bortfallet påverkat resultaten. Frågorna 6-10 berör
IT-supporten och hur kunden upplevde denna. Frågorna 11-12 berör kundens
åsikter om dess IT-miljö och utrustning allmänt och presenteras för att
skillnader mellan IT-support och andra IT-relaterade områden ska kunna
urskiljas och för att det ska synas huruvida IT-supporten påverkas annorlunda
av datainsamlingsmetoden än de andra IT-relaterade frågorna. Fråga 5 och
13, vilka är fritextfrågor och endast av intresse för IT-enheten, utelämnas från
sammanställningen. Dessa berör vilken enhet respondenten arbetar på samt
vilket IT-system problemet gällde.
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4.1.1

Fråga 1: Kön

Webbenkäternas respondenter är till 30
% män och 70 % kvinnor.
Pappersenkäternas respondenter är till 20
% män och 80 % kvinnor.
Telefonintervjuernas respondenter är till
40,91 % män och 59,09 % kvinnor.
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4.1.2

Fråga 2: Ålder

Webbenkäternas respondenters är till 2,5
% under 26 år, 17,5 % mellan 26 och 35
år, 25 % mellan 36 och 45 år, 20 %
mellan 45 och 55 år och 35 % är över 55
år.
Bland pappersenkäternas respondenter är
ingen under 26 år, 13,33 % mellan 26
och 35 år, 33,33 % mellan 36 och 45 år,
ingen mellan 45 och 55 och 53,33 %
över 55 år.
Telefonintervjuernas respondenter hade
inga respondenter under 26 år, 18,18 %
mellan 26 och 35 år, 18,18 % mellan 36
och 45 år, 40,91 % mellan 45 och 55 år
och 22,73 % är över 55 år.
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4.2.3

Fråga 3: Datorvana

Bland webbenkäternas respondenter
skattar ingen sin datorvana till mycket
liten, 17,5 % anser sig ha ganska liten
datorvana, 67,5 % anser sig ha ganska
stor datorvana och 15 % säger att de
har mycket stor datorvana.
Inga av pappersenkäternas
respondenter skattar sin datorvana till
mycket liten eller ganska liten, 73,33 %
anser sin datorvana vara ganska stor
datorvana och 26,67 % mycket stor.
Ingen av telefonintervjuernas
respondenter anser sin datorvana vara
mycket liten, 22,73 % bedömer sin
datorvana vara ganska liten, 54,55 %
anser den vara ganska stor och 22,73 %
tycker att de har mycket stor datorvana.
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4.2.4

Fråga 4: Omfattning av datoranvändning

Bland webbenkäternas respondenter
anser ingen att deras datoranvändning är
liten, 12,5 % anser att de har ganska liten
datoranvändning, 60 % ganska stor
datoranvändning och 27,5 % mycket stor
datoranvändning.
Ingen av pappersenkäternas respondenter
anser att deras datoranvändning är liten,
20 % skattar att de har ganska liten
datoranvändning, 33,33 % ganska stor
datoranvändning och 46,57 % mycket
stor datoranvändning.
Inte heller någon av telefonintervjuernas
respondenter tycker att de har liten
datoranvändning, 4,55 % svarar att de
har ganska liten datoranvändning, 31,82
% ganska stor datoranvändning och
63,64 % mycket stor datoranvändning.
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4.2.5
Fråga 6: Tycker du att du blev positivt bemött av ITsupporten?
Fråga sex berör kundens upplevda bemötande av IT-supporten.

Ingen av webbenkäternas respondenter
svarade inte alls, 2,5 % svarade till viss
del, 37,5 % till stor del, 55 % helt och 5
% svarade att de inte vet.
Bland respondenterna på den
pappersbaserade enkäten svarade 6,67 %
inte alls, 6,67 % till viss del, 33,33 % till
stor del, 46,67 % helt och 6,67 %
svarade att de inte vet.
Ingen av telefonintervjuernas
respondenter svarade inte alls, 4,55 %
svarade till viss del, 27,27 % till stor del,
68, 18 % helt och ingen svarade att de
inte vet.
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4.2.6
Fråga 7: Tycker du att den hjälp du fick var professionell
och kompetent?

2,5 % av webbenkäternas respondenter
svarar att hjälpen inte alls var
professionell och kompetent, 15 %
svarar till viss del, 32,5 % till stor del,
42,5 % helt och 7,5 % svarar att de inte
vet.
Bland de pappersbaserade enkäternas
respondenter svarar 13,33 % inte alls,
13,33 % till viss del, 26,67 % till stor
del, 40 % helt och 6,67 % svarar att de
inte vet.
Hos telefonintervjuernas respondenter
anser 4,55 % att hjälpen inte alls var
professionell och kompetent, 4,55 % att
den var det till viss del, 31,82 % till stor
del, 54, 55 % helt och 4,55 % svarar att
de inte vet.
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4.2.7

Fråga 8: Tycker du att IT-supporten förstod ditt problem?

Bland webbenkäternas respondenter
tycker 2,5 % att IT-supporten inte alls
förstod deras problem, 17,5 % till viss del,
35 % till stor del, 42,5 % helt och 2,5 %
svarar att de inte vet.
Pappersbaserade enkäternas respondenter
tycker till 6,67 % inte alls, 20 % till viss
del, 13,33 % till stor del, 53,33 % helt och
6,67 % svarar att de inte vet.
Ingen bland telefonintervjuernas
respondenter tycker att deras problem inte
alls förstods, 13,64 % tycker att problemet
förstods till viss del, 40,91 % till stor del,
45, 45 % helt och ingen respondent är
osäker.
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4.2.8
Fråga 9: Tycker du att den tiden det tog för IT-supporten
att lösa ditt problem var rimlig?

12,5 % av webbenkätens respondenter är
inte alls nöjda med tiden det tog att lösa
problemet, 25 % till viss del, 27,5 % till
stor del, 30 % är helt nöjda och 5 % vet
inte.
Bland de pappersbaserade enkäternas
respondenter svarar 13,33 % inte alls,
6,67 % till viss del, 40 % till stor del,
33,33 % helt och 6,67 % att de inte vet.
Telefonintervjuernas respondenter svarar
till 13,64 % inte alls, 9,09 % till viss del,
31,82 % till stor del, 40,91 % helt och
4,55 % svarar att de inte vet.
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4.2.9

Fråga 10: Tycker du att ditt problem blev väl åtgärdat?

Bland de webbaserade enkäternas
respondenter är 5 % inte alls nöjda med
hur problemet åtgärdats, 17,5 % till viss
del, 17,5 % till stor del, 55 % helt och 5
% svarar att de inte vet.
De
pappersbaserade
enkäternas
respondenter svarar till 6,67 % inte alls,
20 % till viss del, 13,33 % till stor del,
53,33 % helt och 6,67 % svarar att de
inte vet.
Telefonintervjuernas respondenter svarar
till 4,55 % inte alls, 9,09 % till viss del,
18,18 % till stor del, 59,09 % helt och
9,09 % svarar att de inte vet.
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4.2.10
Fråga 11: Hur nöjd är du med den IT-utrustningen du
använder i ditt dagliga arbete?

De webbaserade enkäternas respondenter
svarar till 10 % inte alls, 27,5 % till viss
del, 40 % till stor del, 22,5 % helt och
ingen svarar att de inte vet.
Bland de pappersbaserade enkäterna
svarar 6,67 % inte alls, 20 % till viss del,
33,33 % till stor del, 40 % helt och ingen
att de inte vet.
Telefonintervjurespondenterna svarar till
9,09 % inte alls, 27,27 % till viss del,
36,36 % till stor del, 27,27 % helt och
ingen respondent svarar att denne inte vet.
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4.2.11
Fråga 12: Hur nöjd är du med just den ITutrustningen/system som ditt ärende hos IT-supporten gällde?

Bland de webbaserade enkäternas
respondenter svarar 2,5 % inte alls, 22,5
% till viss del, 35 % till stor del, 27,5 %
helt och 12,5 % svarar att de inte vet.
De
pappersbaserade
enkäternas
respondenter svarar till 6,67 % inte alls,
20 % till viss del, 26,67 % till stor del,
46,67 % helt och ingen respondent svarar
att denne inte vet.
Telefonintervju 22,73 % inte alls, 22,73 %
till viss del, 18,18 % till stor del, 13,64 %
helt och 22,73 % svarade att de inte vet.
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5

Analys

I detta kapitel analyseras det insamlade data från de tre
datainsamlingsmetoderna med utgångspunkt i forskningsfrågorna. Kapitlet
inleds med en analys av hur datainsamlingsmetoderna påverkar inställningen
till undersökningsobjekten IT-support kontra IT-utrustning och IT-system.
Därefter följer en problematisering av bortfallets påverkan på resultaten och
slutligen analyseras huruvida skillnader mellan datainsamlingsmetoderna i
IT-relaterade områden är lika dem uppmätta på andra områden av tidigare
forskning.

5.1

Datainsamlingsmetodens påverkan

Nedan analyseras hur datainsamlingsmetoderna påverkat svaren på de olika
frågorna och vilken inverkan detta har på undersökningens resultat överlag.
5.1.1
Hur påverkar de tre datainsamlingsmetoderna
respondenternas kritik till undersökningsobjektet IT-support?
Det finns skillnader i svaren mellan alla tre datainsamlingsmetoderna hos
frågor som berör IT-support. Skillnaderna är inte motsägelsefulla
insamlingsmetoderna sinsemellan utan snarare är resultaten mer extrema och
vridna åt ett visst håll beroende på vilken metod som använts.
De pappersbaserade enkäterna hade högre andel missnöjda kunder än de
andra datainsamlingsmetoderna i alla frågor som berörde IT-support. Störst
skillnad uppmättes i fråga 7 där 13,33 % av pappersenkätens respondenter
inte alls ansåg att hjälpen de fick var professionell och kompetent medan de
webbaserade enkäterna och telefonintervjuerna endast hade 2,5 respektive
4,55 % helt missnöjda respondenter. Samtidigt hade pappersbaserade
enkäternas respondenter lägst andel helt nöjda svar med 40 % helt nöjda
respondenter jämfört med webbenkäternas och telefonintervjuernas 42,5
respektive 54,55 % helt nöjda respondenter. De pappersbaserade enkäterna
hade högre andel av svaret ”Inte alls” än de webbaserade enkäterna hos alla
de IT-supportrelaterade frågorna. Men överlag var svaren på de
pappersbaserade och webbaserade enkäterna ganska lika och skillnaderna kan
anses vara marginella.
Svaret ”vet ej” gavs ungefär lika ofta hos de pappersbaserade och de
webbaserade enkäterna. Två av de fem IT-supportrelaterade frågorna fick
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marginellt fler helt nöjda svar hos webbenkäten medan tre av fem fick
marginellt fler helt nöjda svar i pappersenkäten. De skillnader som fanns var
väldigt små och rörde sig om enstaka procentenheter.
Telefonintervjuernas svar skiljde sig i mycket större utsträckning från de
andra datainsamlingsmetoderna än vad de två andra metoderna skiljde sig
från varandra. Överlag var svaren mycket mer positiva och nöjda med ITsupporten; i alla IT-supportrelaterade frågor var svaret ”helt” något vanligare
bland telefonintervjuerna med bara ett undantag. Undantaget är fråga 8 där
svaret ”helt” fick 7,88 procentenheter fler helt höjda svar i den
pappersbaserade enkäten än telefonintervjun, dock fick svaret ”Till stor del”
27,58 fler procentenheter i telefonintervjuerna vilket sammantaget innebär att
även fråga åtta överlag fått mer positiv respons i telefonintervjuerna än i de
andra datainsamlingsmetoderna. Telefonintervjuerna gav också färre ”vet ej”
svar än de andra datainsamlingsmetoderna.
Sammantaget gav telefonintervjuernas respondenter mer positiva svar än de
andra två datainsamlingsmetoderna medan de pappersbaserade enkäternas
respondenter gav de mest negativa svaren i IT-supportrelaterade frågor. De
pappersbaserade enkäterna gav något mer skilda svar medan
telefonintervjuerna hade de mest sammantagna svaren med minst spridning
på de olika alternativen.
5.1.2
Hur påverkar de tre datainsamlingsmetoden
respondenternas kritik till undersökningsobjektet IT-utrustning/system?
I frågor om respondenternas IT-utrustning gav de pappersbaserade enkäterna
de mest positiva svaren; dessa respondenter gav i båda frågorna flest ”helt”
svar, ungefär lika stor andel ”till stor del” svar och låg andel negativa svar
jämfört med de andra datainsamlingsmetoderna. På sista frågan gav de
pappersbaserade enkäterna inga ”vet ej” svar medan de andra
datainsamlingsmetoderna gav 12,5 respektive 22,73 % sådana svar.
Telefonintervjuerna och de webbaserade enkäterna gav relativt lika svar men
sammantaget var telefonintervjuernas svar mer kritiska och negativa.
5.1.3
Påverkar datainsamlingsmetoderna respondenternas kritik
olika beroende på vilken av kategorierna IT-support och ITutrustning/system de behandlar och vilka är skillnaderna?
I IT-supportrelaterade frågor gav telefonintervjuerna de mest positiva svaren
av de tre datainsamlingsmetoderna medan de i de övriga IT-relaterade
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frågorna gav de mest negativa svaren. Skillnaderna mellan de webbaserade
och pappersbaserade enkäterna var relativt små i både IT-supportrelaterade
och övriga IT-relaterade frågor men vägde åt olika håll; i ITsupportrelaterade frågor gav pappersenkäterna mer negativa svar medan de i
de övriga IT-relaterade frågorna gav mer positiva svar.
Sammantaget kan sägas att IT-supportrelaterade frågor fick mest positiva
svar genom telefonintervjuer, därefter kom webbaserade enkäter och sist de
pappersbaserade. I övriga IT-relaterade frågor var det tvärtom de
pappersbaserade enkäternas respondenter mest positiva, de webbaserade
mittemellan och telefonintervjuerna mest negativa. De uppmätta skillnaderna
påvisar att IT-supportrelaterade frågor påverkas annorlunda av
datainsamlingsmetoderna än övriga IT-relaterade frågor.

5.2

Bortfallets påverkan och bakgrundsvariabler

Telefonintervjuerna hade lägst bortfall och hade även störst spridning på
bakgrundsvariablerna. Både kön och ålder var mer blandad hos
telefonintervjuernas respondenter. Telefonintervjuernas respondenter ansåg
sig ha högre omfattning av datoranvändning men marginellt lägre datorvana
än respondenterna på de andra datainsamlingsmetoderna.
Ett mönster vilket pekar på att telefonintervjuernas låga bortfall påverkar den
höga spridningen på åldern kan ses. Det låga bortfallet i telefonintervjuerna
och höga bortfallet vid de pappersbaserade enkäterna i samband med den låga
andelen respondenter över 55 år hos telefonintervjuerna och höga andelen
respondenter över 55 år hos de pappersbaserade enkäterna pekar på att det är
de yngre som aktivt väljer bort att svara på pappersbaserade enkäter och även
webbenkäter. Detta leder till att telefonintervjuer har minst bortfallsbias
gällande både kön och ålder.
Då respondenterna på pappersenkäterna har högst bortfall och minst
spridning i bakgrundsvariablerna kan antagandet att en eller flera speciella
grupper av användare faller bort vid denna datainsamlingsmetod göras. Detta
pekar på att skillnaderna mellan datainsamlingsmetoderna kan vara en effekt
av bortfallet. Möjligtvis är respondenterna på pappersbaserade enkäter (I
högre utsträckning kvinnor och respondenter över 55 år) mer negativt
inställda till IT-support överlag men mer positivt inställda till sin ITarbetsmiljö, vilket leder till att dessa respondenter påverkar resultatet.
Eftersom telefonintervjuerna fick svar från den mest blandade gruppen
respondenter är dessa svar i högre utsträckning representativa för vad
kunderna faktiskt tycker om IT-support och sin IT-miljö.
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5.3

Jämförelse med tidigare forskning

McDonald och Adam (2003) mätte skillnader mellan webbaserade enkäter
och pappersbaserade enkäter vilka berörde sport och i synnerhet fotboll.
Resultatet blev ett högre bortfall vid webbaserade enkäter vilket sänkte
reliabiliteten avseende representativiteten. Dessa resultat är direkt motsatta
dem i denna undersökning där de pappersbaserade enkäterna haft högst
bortfall vilket påverkat reliabiliteten avsevärt vilket syns i
bakgrundsvariablerna. McDonald och Adam (2003) mätte också upp
skillnader i svarens karaktär beroende på datainsamlingsmetod, något som
även gjordes i denna IT-relaterade undersökning.
Rolnick, Gross, Garrard och Gibson (1987) jämförde skillnaderna mellan epost och personintervjuer vid datainsamling berörande sexuell bakgrund och
beteenden i samband med sexuellt överförbara sjukdomar och det framkom
att e-post hade påtagligt större antal bortfall och blanka svar. Samma slutsats
kan dras även i denna IT-relaterade undersökning då bortfallet var avsevärt
större hos andra datainsamlingsmetoder än telefonintervjuer. Rolnick, Gross,
Garrard och Gibson (1987) drog slutsatsen att e-postmetodologier kan
medföra snedvridna resultat på grund av urvalsfel vid forskning på sexuellt
överförbara sjukdomar och samma slutsats kan även dras utifrån denna
undersökning på IT-relaterade datainsamling med e-post och pappersbaserade
enkäter.
Generellt kan sägas att skillnaderna är lika påtagliga i IT-relaterade områden
som på andra områden men att djupare analyser av skillnader bör göras för att
kunna kartlägga hur datainsamlingsmetoderna faktiskt påverkar IT-relaterade
undersökningar och IT-supportrelaterade undersökningar i synnerhet.
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6

Diskussion

I detta kapitel förs en diskussion kring det uppmätta resultatet och
genomförandet av undersökningen. Kapitlet inleds med en återkoppling
mellan kunskapsluckan och resultatet och följs av en diskussion om huruvida
valet av metod och genomförandet var lämpligt.

6.1

Problemlösning/resultat

Meningen med uppsatsen var att kartlägga huruvida några tendenser och
skillnader kan urskiljas mellan de tre datainsamlingsmetoderna it IT-support
och IT-relaterade områden. Hypotesen var att de webbaserade respondenterna
skulle vara mest negativ inställda till alla frågor i enkäten. Detta bekräftades
inte då de webbaserade enkäternas respondenter istället var de som hamnade
mittemellan de två andra datainsamlingsmetoderna i alla avseenden.
En annan del av hypotesen var att telefonintervjuerna skulle generera den
mest nyanserade bilden av hur respondenterna upplever IT-supporten på
grund av att inga speciella grupper aktivt skulle välja att inte svara. Detta
bekräftades till viss del då bakgrundsvariablerna var de mest nyanserade och
därmed bortfallet antagligen var minst baserat på vem personen i fråga är och
vilka åsikter denne har. Å andra sidan var svaren ganska olika de andra
datainsamlingsmetoderna och mest extrema. Detta kan dock peka på att det är
de andra datainsamlingsmetoderna som är snedvridna på grund av ett bortfall
vilket baseras på vissa respondenters val att inte svara. Möjligtvis är det så att
desto mer arbete det medför att dela med sig av sina åsikter, där
telefonintervjuerna medför minst jobb och pappersbaserade enkäter mest jobb
för respondenterna, desto mer negativa åsikter om det primära
undersökningsobjektet IT-support krävs för att respondenten ska ta sig tid att
svara.
Att datainsamlingsmetoderna påverkar resultatet i IT-relaterade frågor och i
IT-supportrelaterade frågor i högre utsträckning än i de övriga IT-relaterade
frågorna är enligt undersökningen ett faktum. Det är alltså av vikt vilken
datainsamlingsmetod som väljs. Dessutom är det påvisat att bortfallet
påverkas i hög utsträckning i IT-relaterade undersökningar av
datainsamlingsmetoder, något som även påvisats på andra områden av
tidigare forskning. Dock är det oklart i vilken utsträckning bortfallen
påverkar resultaten eller om resultatet påverkas av att respondenterna får en
annan inställning beroende på vilken datainsamlingsmetod de tillfrågas med.
Skillnaderna mellan IT-supportrelaterade frågor och övriga IT-relaterade
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frågor där de olika datainsamlingsmetoderna uppmätte motsatta trender hos
de två områdena påvisar dock att skillnader finns beroende på vilket område
(IT kontra IT-support) finns och att datainsamlingsmetoderna påverkar dem
olika.
De uppmätta resultaten bör begrundas vid val av datainsamlingsmetod i ITrelaterade undersökningar överlag och IT-supportrelaterade undersökningar i
synnerhet då större skillnader fanns där. I synnerhet valet mellan enkäter eller
telefonintervjuer bör begrundas då de ger väldigt olika resultat både gällande
respondenternas inställning till undersökningsobjektet och bortfallet.

6.2

Metodreflektion

Genomförandet av undersökningen gick bra till då jag var ute i god tid och
ingen stress att färdigställa rapporten fanns. Därför fick respondenterna över
en vecka på sig att svara. Eftersom inga mer webbenkäter och bara två
pappersenkäter kom efter de sju dagarnaanser jag att tiden respondenterna
hade på sig var okej.
Valet av datainsamlingsmetoder anser jag vara relevant då det var dessa
metoder IT-enheten var intresserad av. Detta kan tänkas innebära att även
andra forskare eller företag kan tänkas vara intresserade av någon av dessa tre
datainsamlingsmetoderna.
Då tydliga skillnader uppmättes kan 180 potentiella respondenter anses vara
lagom för att kartlägga om skillnader finns mellan datainsamlingsmetoderna
och vilken typ av skillnader det rör sig om. För att djupare analysera de
uppmätta skillnaderna skulle en större undersökning med många fler
respondenter behöva göras.
Att använda sig av Växjö kommuns IT-enhet och deras IT-supportkunder
anser jag också nu i efterhand ha varit ett bra val då deras breda kundkrets
underlättade att få respondenter vilka varit i kontakt med IT-supporten
relativt nyligen.
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Avslutning

7

I detta kapitel presenteras en kortfattad slutsats vilken svarar på
frågeställningarna följt av förslag på fortsatt forskning på ämnet.

7.1

Slutsats

Jag har kommit fram till att datainsamlingsmetoderna påverkar inställningen
till undersökningsobjekten IT-support och IT-utrustning.


Rapporten visar att IT-support får mest positiv kritik genom
telefonintervjuer, sämst kritik via pappersenkäter och att webbenkäter
hamnar mellan dessa, dock är svaren likare pappersenkäterna.



Vidare visar rapporten att generell IT-utrustning får mest positiv kritik
genom pappersenkäter, sämst kritik via telefonintervjuer och att
webbenkäter hamnar mellan dessa, återigen med svar vilka liknar
pappersenkäterna mer.



Rapporten bevisar att datainsamlingsmetoden påverkar respondentens
inställning till undersökningsobjektet olika beroende på om det rör sig
om IT-support eller IT-utrustning; telefonintervjuer ger mest positiv
kritik till IT-support men sämst till IT-utrustning och pappersenkäter
ger motsatt effekt. Webbenkäter var mittimellan gällande kritiken till
båda undersökningsobjekten.



Det visade sig att telefonintervjuer har lägst bortfall och högst
spridning på typen av respondenter, pappersenkäterna har störst störst
bortfall och minst spridning på respondenterna. Webbenkäterna är
mittimellan i detta avseende också. Huruvida bortfallet påverkat den
kritik som undersökningsobjekten fått går ej att bevisa men är troligt.



Skillnaderna mellan datainsamlingsmetoderna finns, vilket också
uppmätts av tidigare forskning på andra områden, dock kan inga
direkta likheter eller mönster urskiljas förutom att intervjuer har lägre
bortfall än andra datainsamlingsmetoder.
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7.2

Förslag till fortsatt forskning

Denna undersökning menade till att undersöka huruvida skillnader mellan
datainsamlingsmetodernas svar skulle finnas, vilka skillnaderna i stora drag
är och om bortfallet kan tänkas vara en bidragande faktor till dessa skillnader.
Skillnader fanns och huruvida bortfallet spelat roll har problematiserats, men
inte kunnat bevisas. För att djupare analysera de uppmätta skillnaderna skulle
givetvis en större undersökning med många fler respondenter behöva göras.
En undersökning vilken utgår från att de skillnader vilka mättes i denna
undersökning faktiskt finns och närmare belyser de exakta skillnaderna
mellan datainsamlingsmetoderna och varför skillnaderna uppstår bör göras
för att underlätta valet av datainsamlingsmetod i IT-relaterade och i synnerhet
IT-supportrelaterade undersökningar. En liknande undersökning med högre
antal respondenter skulle ytterligare stryka validiteten i resultaten.
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Bilagor
I denna del av uppsatsen presenteras det material vilket var för tungt för att lägga i uppsatsens
löpande text. Uppstatsen har tre bilagor vilka alla refereras från uppsatsen, kapitel 3.2.2
Genomförande. Bilaga 1 är den pappersbaserade enkäten i sin helhet. Bilaga 2 är webbenkäten
vilken spreds via e-post. Bilaga 3 är underlaget till telefonintervjuerna vilka genomfördes.
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Bilaga 1: Pappersbaserad enkät
Vad tycker du om Växjö Kommuns IT-support?
Du har under de senaste två veckorna haft minst ett ärende hos Växjö kommuns IT-enhet
och blivit slumpmässigt utvald att besvara 13 frågor om ditt ärende hos oss. Vi på Växjö
kommuns IT-enhet, i samarbete med Jan Urbanek från Linnéuniversitet, skulle vara väldigt
tacksamma om du tog dig tid att fylla i vår enkät. Denna enkät är en del i vårt arbete med
att förbättra vår service. Den är också en del i Jan Urbaneks examensarbete där tre olika
datainsamlingsmetoder utvärderas, vilket kommer att ge oss värdefull information om hur
vi tar in dina synpunkter på bästa sätt. Vänligen returnera ifylld enkät till IT-enheten via
internposten; adressera kuvertet med ”Jan Urbanek, IT-enheten, Växjö”. Enkäten är
självklart helt anonym. Ditt deltagande är viktigt, tack på förhand!
1. Kön
o Man
o Kvinna
2. Ålder
o
o
o
o
o

<26
26-35
36-45
46-55
>55

3. Datorvana
o
o
o
o

Mycket liten
Ganska liten
Ganska stor
Mycket stor

4. Omfattning av datoranvändning
o
o
o
o

Mycket liten
Ganska liten
Ganska stor
Mycket stor

5. Förvaltning/enhet/verksamhetsområde
___________________________

6. Tycker du att du blev positivt bemött av IT-supporten?
o
o
o
o
o

1 - Inte alls
2 - Till viss del
3 - Till stor del
4 - Helt
0 - Vet ej

7. Tycker du att den hjälp du fick var professionell och kompetent?
o
o
o
o
o

1 - Inte alls
2 - Till viss del
3 - Till stor del
4 - Helt
0 - Vet ej

8. Tycker du att IT-supporten förstod ditt problem?
o
o
o
o
o

1 - Inte alls
2 - Till viss del
3 - Till stor del
4 - Helt
0 - Vet ej

9. Tycker du att den tiden det tog för IT-supporten att lösa ditt problem var rimlig?
o
o
o
o
o

1 - Inte alls
2 - Till viss del
3 - Till stor del
4 - Helt
0 - Vet ej

10. Tycker du att ditt problem blev väl åtgärdat?
o
o
o
o
o

1 - Inte alls
2 - Till viss del
3 - Till stor del
4 - Helt
0 - Vet ej

11. Hur nöjd är du med den IT-utrustning du använder i ditt dagliga arbete?
o
o
o
o
o

1 - Inte alls
2 - Till viss del
3 - Till stor del
4 - Helt
0 - Vet ej

12. Hur nöjd är du med just den IT-utrustning/system som ditt ärende hos IT-supporten
gällde?
o
o
o
o
o

1 - Inte alls
2 - Till viss del
3 - Till stor del
4 - Helt
0 - Vet ej

13. Vilken IT-utrustning/system gällde ditt ärende hos IT-enheten (om du minns)?
___________________________

Tack för hjälpen!

Bilaga 2: Webbenkät

Bilaga 3: Underlag vid telefonintervju
Telefonintervju: Vad tycker du om Växjö Kommuns IT-support?
Hej, jag heter Jan Urbanek och studerar vid Linneuniversitetet och jobbar på ett
examensarbete där jag behöver samla in information IT-support. Just nu ringer jag från
Växjö kommuns IT-Enhet och undrar om du kan tänka dig besvara ett fåtal frågor eftersom
du under de senaste två veckorna varit i kontakt med deras IT-support? Det kommer bara
ta någon minut och dina svar kommer vara helt anonyma.

Telefonintervju: Vad tycker du om Växjö Kommuns IT-support?
1. Kön
o Man
o Kvinna
2. Ålder
o <26
o 26-35
o 36-45
o 46-55
o >55
3. Datorvana
o Mycket liten
o Ganska liten
o Ganska stor
o Mycket stor
4. Omfattning av datoranvändning
o Mycket liten
o Ganska liten
o Ganska stor
o Mycket stor
5. Förvaltning/enhet/verksamhetsområde
___________________________
6. Tycker du att du blev positivt bemött av IT-supporten?
o 1 - Inte alls
o 2 - Till viss del
o 3 - Till stor del
o 4 - Helt
o 0 - Vet ej
7. Tycker du att den hjälp du fick var professionell och kompetent?
o 1 - Inte alls
o 2 - Till viss del
o 3 - Till stor del
o 4 - Helt
o 0 - Vet ej

8. Tycker du att IT-supporten förstod ditt problem?
o 1 - Inte alls
o 2 - Till viss del
o 3 - Till stor del
o 4 - Helt
o 0 - Vet ej
9. Tycker du att den tiden det tog för IT-supporten att lösa ditt problem var rimlig?
o 1 - Inte alls
o 2 - Till viss del
o 3 - Till stor del
o 4 - Helt
o 0 - Vet ej
10. Tycker du att ditt problem blev väl åtgärdat?
o 1 - Inte alls
o 2 - Till viss del
o 3 - Till stor del
o 4 - Helt
o 0 - Vet ej

11. Hur nöjd är du med den IT-utrustning du använder i ditt dagliga arbete?
o 1 - Inte alls
o 2 - Till viss del
o 3 - Till stor del
o 4 - Helt
o 0 - Vet ej
12. Hur nöjd är du med just den IT-utrustning/system som ditt ärende hos IT-supporten gällde?
o 1 - Inte alls
o 2 - Till viss del
o 3 - Till stor del
o 4 - Helt
o 0 - Vet ej
13. Vilken IT-utrustning/system gällde ditt ärende hos IT-enheten (om du minns)?
___________________________
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