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Abstrakt 
E-learning växer och får en mer och mer betydande roll i dagens digitaliserade samhälle. 
Forskarna blev introducerade i ett digitalt kunskapstest som används av 126 kommuner i 
Sverige för att finna individers rätta studienivå. Det som undersöktes var vilken nytta och 
användbarhet som kan ses med de digitala kunskapstesten inom kommuners 
utbildningsverksamhet - SFI, Komvux och gymnasiets IM-program.  
 
I denna studie användes DeLone och McLeans Information System Success Model där 
fokus var på begreppen användbarhet och nytta som också definieras i rapporten.  
 
För att kunna besvara frågeställningarna om de digitala kunskapstesten ansågs vara 
användbara och vilken nytta de bidrog med valdes en kvantitativ ansats. Enkäter skickades 
ut till samtliga kommuner där en person per kommun fick möjlighet att besvara frågorna.  
 
Resultatet visade att det fanns både för-och nackdelar med de digitala kunskapstesten. Av 
de 126 kommuner som en gång köpt in testen användes de idag endast av 120 kommuner. 
Testen var olika användbara för kommunerna då vissa använde dem ofta och andra mer 
sällan. En fördel med testen var att de bidrog till nytta då de sågs som ett hjälpverktyg att 
hitta rätt kunskapsnivå på varje elev. Kunskapstesten ansågs däremot för en del vara 
otillräckligt omfattande, då muntliga tester inte existerade i systemet.  
 
Slutsatsen som drogs var att de digitala kunskapstesten till större del var användbara och 
bidrog till olika typer av nytta för kommuners utbildningsverksamhet. 
 

Nyckelord: användbarhet, digitala kunskapstest, utbildningsverksamhet, nytta 
 



   
 

   
 

Abstract 
E-learning is growing and have a significant role in today’s digital society. The 
researchers were introduced in a digital knowledge test used by 126 municipalities in 
Sweden, to find the correct study level in individuals. The research were about what 
benefit and usability these digital knowledge tests has within the municipalities 
educational activities -SFI, municipality adult education or high schools orientation 
programme. 
 
DeLone and McLean’s Information System Success Model was used in this study and 
focused on the concepts of usability and utility that also are defined in the report. 
 
A quantitative approach was selected to answer the questions about if the digital 
knowledge test was considered to be useful and what benefit they contributed. 
Questionnaires were sent to all municipalities in which one person per municipality was 
able to answer the questions. 
 
The results showed that there were both advantage and disadvantage with the digital 
knowledge test. It also showed that the tests currently only is used by 120 municipalities 
instead of the 126 municipalities that once purchased the tests. The tests were various 
useful as some municipalities used it often and others more rarely. One advantage with the 
test was that they contributed to the benefit because they were seen as an auxiliary tool to 
find the right level of knowledge of each student. For some municipalities the knowledge 
tests were considered to be insufficiently comprehensive because oral tests did not exist in 
the system. 
 
The conclusion was that the digital knowledge tests to the greater part was useful and 
contributed to various types of benefit to the municipalities educational activities. 
 
 
Keywords: utility, digital knowledge test, educational activities, benefit 

 
 
  



   
 

   
 

Förord 
 
Detta examensarbete är det slutliga momentet för en kandidatexamen (180 hp) inom 
Informationslogistisk. Det har varit lärorika månader då vi har fått utveckla våra 
kunskaper inom det berörda området. 
 
Vi vill tacka fallföretaget för att vi fick utföra vårt examensarbete hos dem och 
respondenterna som har bidragit till studiens resultat. Vi uppskattar att de tog sig tid och 
engagerade sig i undersökningen. Vi vill även tacka vår handledare My Zetterholm för 
hennes stöd och hjälp under det här arbetet.  
 
Louise Holm & Malin Sjölund 
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1 Introduktion  
I denna inledande del av examensarbetet beskrivs bakgrunden som visar varför denna 
studie är aktuell. En bakgrund om e-learning, relaterande tidigare forskning, 
problemformulering och de frågeställningar som undersökningen syftar till att besvara 
presenteras nedan. Avgränsningar och vilken målgrupp som kan ha ett intresse av studien 
kommer även att redovisas i detta avsnitt.  
 

1.1 Bakgrund 
Under 1990-talet utvecklades IT-området och nya innovationer gjorde att e-learning 
expanderade och stora investeringar i distansutbildning gjordes (Svensson & Åberg, 
2001).  Många lärare använder sig av ny digital teknik i sin undervisning, sådana 
teknikanvändande lärare ser det alltmer som underlättande av lärande (Hennessy et al. 
2005). E-learning har blivit en stor och viktig del i dagens digitaliserade samhälle. Glader 
(2002) menar att den studerande vill ha stöd att lära sig snabbare, lättare och bättre. 
Läraren vill kunna tillmötesgå eleven men också se till att inlärningen är enligt studieplan. 
Läromedelsproducenten vill att läromedlen skall vara moderna och aktuella, billiga att 
tillverka, vara omfattande och ha en lång livslängd. Utbildningsmoment inom e-learning 
kan beskrivas som mer strukturerade, har fler rutiner och mer återkommande kan 
automatiseras. En vanlig uppfattning är att kring sådana moment byggs olika slag av 
datorbaserat material upp. Med hjälp av exempelvis frågematerial kan den studerande 
själv kontrollera att kunskapsinhämtningen gjorts på̊ det tänkta sättet. Ur ett 
resursperspektiv kan detta medföra att lärarresurser istället kan styras över till moment 
som kräver diskussion, samtal, erfarenhetsutbyte och reflektion.  
 
Intresset för e-learning växte för oss när vi blev introducerade av ett fallföretag som 
utvecklar digitala kunskapstest. Dessa test används hos 126 kommuner i Sverige för 
ansökningar till Komvux, SFI (svenska för invandrare) och gymnasieprogrammets IM-
program (introduktionsprogram). Dessa digitala kunskapstest ska användas för att 
individer ska hamna på rätt nivå inom svenska, svenska som andra språk, SFI, matematik 
och engelska när de vill börja studera.  
 
År 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och en del av dessa människor kommer att 
få uppehållstillstånd och få stanna (Migrationsverket, 2016-01-13). När det beslutet är 
taget kommer de personerna att få lära sig svenska, de kommer alltså få möjligheten att 
delta i en SFI-kurs. Det är upp till varje kommun att ansvara för att utbildning i svenska 
för invandrare finns (Skolverket, 2015-06-15). E-learning är högst aktuellt i dagens 
samhälle där människor flyr från sina hemländer och ska bygga upp ett nytt liv i ett 
främmande land med ett främmande språk. Med hjälp av e-learning kan de snabbare hitta 
sin rätta kunskapsnivå vilket medför att de lättare kommer in i samhället. Därför vill vi 
undersöka nyttan med dessa tester och se hur de underlättar för kommunerna i exempelvis 
en sådan situation som Sverige befinner sig idag. 
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Vi har valt att undersöka kommunens utbildningsverksamhet inom ett hundratal 
kommuner där vi har kontaktat rektorer, verksamhetschefer, lärare, koordinatorer och 
studie- och yrkesvägledare. 
 

1.2 Tidigare forskning 
Utvecklingen av internet men även inom informationsteknologi har bidragit till nya 
möjligheter att lära sig och e-learning är ett ledande exempel. Den främsta anledningen till 
ett fortsatt användande av e-learningsystem är hur systemanvändarna ser på den upplevda 
nyttan. Det är därför viktigt att se över vilka funktioner som är mest användbara för de 
som ska nyttja systemet (Pei-Chen, Hsing & Finger, 2008). Flera faktorer har främjat 
motivationsfaktorer till e-learnings användning. Internet är ett bra verktyg för lärande då 
det erbjuder flexibilitet och ändamålsenlighet till elever och samtidigt erbjuder många 
möjligheter för en innovativ undervisning (Zhang et al, 2008). Några andra anledningar 
till att e-learning är så framgångsrikt är att det uppmuntrar elevernas lärande och det 
resulterar i en högre grad av engagemang till lärande. E-learning kan vara bättre än den 
traditionella undervisningen om kvaliteten på interaktion är hög och att det ges en snabb 
återkoppling.  
 
Baghdadi (2011) menar att lärande och undervisning på nätet ställer vissa krav på både 
studenter och lärare. Lärare bör vara villiga att uppfylla specifika krav för undervisning på 
nätet. När det gäller design och utveckling av e-learning behövs ett gemensamt arbete 
mellan flera olika personer med olika intressen och expertis. Varje kurs bör vara väl 
utformad och passa bra in i läroplanen, detta gör det möjligt för eleverna att utveckla en 
lämplig kompetens och behärskning inom det specifika kunskapsområdet. E-learning kan 
ske parallellt eller icke parallellt, och användas i olika undervisningsformer. 
Distansundervisning i sig bidrar inte till hur eleverna presterar. Det som bör prioriteras 
enligt Pehlan (2015) och som påverkar elevernas resultat är undervisning. Mohr, 
Holtbrügge och Berg (2012) har undersökt studenters inställningar för en viss 
inlärningsstil som är associerad till den förväntade nyttan av e-learning. Resultatet visar 
effekten av individernas olika inlärningsstilar samt deras kön och yrkeserfarenhet av den 
upplevda nyttan av olika former av e-learning. Resultatet av denna studie visar på 
förståelsen av nyttan av olika e-learningsverktyg utifrån ett elevperspektiv.  
 
Under 2006 hävdade Ockey (2009) att utvecklingspotentialen för kunskapsbaserade tester 
är stor då webbaserade tester fortsätter att växa. Då du som individ inte är beroende av 
vart tester ska göras, de kan göras vart du än är så länge du har tillgång till Internet, är det 
en effektiv metod. Ett problem som däremot framkommer i undersökningar med 
kunskapsbaserade prov är säkerheten. Främst att de poäng som framgår överensstämmer 
med personens utförande. Säkerheten samt värderingar kring testerna har varit ett 
genomgående problem sedan kunskapsbaserade tester började användas. Ett annat 
problem är att det krävs många frågor för att utföra testerna, vilket kan vara en svårighet 
att ta fram. Dels handlar det om resurser men också om kompetens (Ockey 2009). En 
viktig faktor för ett systems framgång är enligt Mohammadi (2015) systemanvändningen. 
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Han skapade en modell som integrerade technology acceptance model och DeLone och 
McLeans Information Success Model för att se individens faktiska användande av e-
learning på fyra universitet i Iran. E-learning visade positiva effekter för både lärare och 
elever. De mest betydande faktorerna var systemkvalitet och informationskvalitet. De som 
väljer att använda e-learningsystem gör det främst för tillgängligheten och flexibiliteten. 
E-learning växer och det som är viktigt är att hitta faktorer som påverkar e-learning, som 
exempelvis kvalitet.  
 
Volery och Lord (2000) menar att det finns tre krav som behövs för en effektiv och ett 
framgångsrikt e-learning: 

• Teknik 
• Lärarens egenskaper 
• Studenternas egenskaper 

 
Tekniken behöver blir bättre men det viktigaste är lärarens egenskaper och vana med 
teknologin när det handlar om en lyckad kunskapsinhämtning. Lärare som är motiverade 
och har en god inställning till e-learning gör det möjligt att studenterna får ett bra 
inlärningsresultat. Volery och Lord (2000) menar även att läraren måste ha förmåga att 
motivera eleverna, visa empati, lösa akuta problem och svara på e-post snabbt medan 
elevernas egenskaper såsom intelligens, motivation och datorvana är avgörande för 
framgången inom e-learning.  
 

1.3 Problemformulering 
Tidigare forskning som har berört ämnet har behandlat betydelsen av att känna till vilka 
faktorer som är betydande för användning av e-learningsystem. Det är viktigt att finna de 
faktorer som är mest användbara för just det systemet. E-learning växer och människor 
väljer att använda systemen främst för flexibiliteten och det är därför ytterst relevant att 
titta på systemets kvalitet. Säkerheten inom digitala tester har det också forskats kring, det 
är ett genomgående problem sedan denna typ av test har börjat användas.  Tidigare 
forskning har även belyst att lärande och undervisning online ställer krav på både 
studenter och lärare. Varje kurs bör vara noggrant utarbetad för att göra det möjligt för 
eleverna att utveckla sin kompetens och veta vad de behärskar i kursen. 
 
Tidigare forskning visar på att det finns en kunskapslucka gällande vad som blivit bättre 
med hjälp av e-learning för personer som arbetar inom kommunens 
utbildningsverksamhet. Därför ska denna forskning genomföras och har som syfte att 
kunna förklara utbildningsverksamhetens nytta med digitala kunskapstest. Vad är det som 
blir bättre av dessa digitala kunskapstest utifrån utbildningsverksamhetens perspektiv?  
 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att undersöka vilken nytta som har skapats för kommuners 
utbildningsverksamhet med digitala kunskapstest. Forskarna vill kunna förklara nyttan och 



 

  8 (44) 
 

användbarheten med de digitala kunskapstesten för utbildningsverksamheten. Resultatet 
av rapporten är tänkt att fylla kunskapsluckan som nämndes tidigare i rapporten. Målet 
med studien är att besvara de forskningsfrågor som vi har skapat för denna studie. 
 
Forskningsfrågorna för denna undersökning har avgränsats till:   

• Hur användbart är digitala kunskapstest för kommunernas utbildningsverksamhet?  
• Vilken nytta kan digitala kunskapstest bidra med till kommunernas 

utbildningsverksamhet? 
 

1.5 Avgränsning 
Denna studie avgränsar sig till att endast undersöka begreppen nytta och användbarhet som 
definieras i DeLone och McLeans Information System Success Model som redovisas i 
kapitel 2.3 och 2.4. Studien kommer därför inte att studera funktionaliteten med digitala 
kunskapstest. 

1.6 Målgrupp 
Målgruppen som denna studie mynnar ut i är bland annat fallföretaget, kommunerna och 
de personer som deltagit i undersökningen. Men även andra kommuner och anställda inom 
utbildningsverksamheten som inte använder sig av sådana typer av digitala kunskapstest.  
 
Rapportförfattarnas mål med studien är att få fram ett resultat som presenterar på vilket 
sätt digitala kunskapstest är användbara och vilken nytta de bidrar med till kommunernas 
utbildningsverksamhet. Studien riktar sig mot kommuner och personer som arbetar med 
IT-stöd med kopplingar till utbildningsverksamheten. Även personer som arbetar och 
betalar skatt kan ha ett intresse för denna studie. Då de får en redovisande bild vad en del 
av pengarna används till.  
 

1.7 Disposition 
Den fortsatta studien innehåller ett teoriavsnitt respektive metodavsnitt där teorin och de 
metoder som har använts i undersökningen presenteras och beskrivs. Sedan redovisas 
studiens resultat. Detta följs av ett analys- och diskussionsavsnitt. Sist i rapporten 
presenteras en slutsats och förslag till fortsatt forskning.   
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2 Teori 
Teorin som ligger till grund för denna studie är Information System Success Model. 
Teorikapitlet beskriver också följande begrepp: e-learning, nytta och användbarhet. Det 
förklaras även hur den berörda teorin och begreppen har använts i studien. Till att börja 
med beskrivs DeLone och McLeans Information System Success Model. 
 

2.1 E-learning 
Begreppet e-learning som även kallas e-lärande på svenska skapades i mitten av 1990-talet 
tillsammans med utvecklingen i World Wide Web (Garrison, 2010). Det är kärnan till 
många affärsplaner och en tjänst som erbjuds av de flesta högskolor och universitet 
(Downes, 2005). Syftet med e-learning har beskrivits som att skapa ett samhälle som är 
oberoende av tid och plats genom användning av informations- och kommunikationsteknik 
(Garrison, 2010).  
 
”E-lärande skapar flexibla utbildningsmiljöer för individers eller gruppers interaktiva 
lärande med IT som en bärande del” (Eriksson, Hultén & Zettergren, 2000).  
     
Förkortningen e-lärande betyder elektroniskt lärande, ett begrepp som blivit högre värderat 
i samhället med hjälp av dess många fördelar. Förbättringen av informationsteknologin har 
bidragit till många fördelar och innovationer i samhället. Exempel på ändringar som 
informationsteknologin bidragit med är att konkurrensen inom utbildning har ökat, vilket 
har förändrat personers kapacitet att ta till sig och hantera information (Eriksson, Hultén & 
Zettergren, 2000).  
 
Informationsteknologin har omvandlat information och gjort den digital, till exempel: 

• Gjort så att TV, datorer, telefon och tidningar nu ingår i samma nätverk  
• Kommunikationen har blivit decentraliserad eller mobil, vilket betyder att det går 

att vara på olika ställen för att kommunicera med varandra. 
• Media har blivit interaktivt, tidigare var en dialog mellan individen, radio eller 

magasin omöjligt, men med hjälp av informationsteknologin är detta idag en 
möjlighet (Eriksson, Hultén & Zettergren, 2000).  

 
E-learning har som uppdrag att göra utbildningen flexibel, det är betydelsefullt att förena 
olika typer av lärande miljöer för att åstadkomma största möjliga och mest effektiva lärande. 
Detta gör att lärandet kan anpassas till en viss situation, tid och fart för studenten (Eriksson, 
Hultén & Zettergren, 2000). E-learning är en modell som används för att utforma 
kontextspecifika samarbetsprojekt (Garrison & Cleveland, 2010). E-learning är en del av 
distansundervisning, dock är det inte samma sak och det har utvecklats från olika delar av 
teori och praktik. E-learning innebär ett paradigmskifte när det gäller distansutbildning. Det 
utgör en tydlig utbildningsgren och grundar sig i datorkonferenser och 
samarbetskonstruktivistisk inställning till lärande (Garrison, 2010). 
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2.2 Information System Success Model 
DeLone och McLean skapade denna informationssystemsteori som visar de faktorer som 
påverkar framgången av informationssystem inom organisationer. Modellen visades upp 
för första gången år 1992 men uppdaterades sedan och presenterades igen år 2003. 
Uppdateringen gjordes för att modellen som visades år 1992 var baserad på forskning som 
genomförts under 1970- och 1980- talet. Det är endast den uppdaterade modellen från år 
2003 som har valts att presenteras eftersom den är mest aktuell och relevant för denna 
studie.  
 
Modellen är en orsaksmodell där olika konstruktioner av ett informationssystem 
identifieras och sambanden mellan dem beskrivs (DeLone & McLean, 1992; DeLone & 
McLean, 2003). Den är indelad i sex kategorier som i sin tur är indelade i tre områden, 
funktionalitet, användbarhet och nytta. Funktionaliteten undersöker de organisatoriska 
kraven, om systemet gör det som förväntas. Användbarhet menas med hur systemet 
används, medan nyttan berör hur acceptabelt informationssystemet är och om det är 
kapabelt att göra vad som krävs för arbetet (Beynon-Davies, 2009). DeLone & McLean 
anser att det finns sex faktorer som bidrar till framgång. Dessa faktorer är 
informationskvalitet, systemkvalitet, servicekvalitet, avsiktlig användning, 
användartillfredsställelse samt vilka positiva effekter systemet kan bidra med. De bryts 
ned i de tre ovannämnda områdena funktionalitet, användbarhet och nytta. Nöjda 
användare med positiva upplevelser av systemanvändningen leder till att användningen 
blir mer frekvent, de vill fortsätta använda systemet (Mohammadi, 2015). 
 
DeLone och McLeans modell förklarar sin modell så här: 

• Systemkvalité mäter teknisk framgång;  
• Informationskvalité mäter semantisk framgång, användande, användarnas 

tillfredsställelse, och individuell påverkan 
• Organisatorisk påverkan mäter effektivitetsframgången (DeLone & McLean 

2003).  
 

 
Figur 1: Uppdatering av DeLone & McLeans Information Success Model. Översatt från DeLone 
& McLean (2003). 
 

• Informationskvalitet - önskvärda egenskaper i systemets innehåll.  
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• Systemkvalitet - önskvärda egenskaper hos ett informationssystem. 
• Servicekvalitet - den kvalitet av service och support som användarna får från 

informationssystemet.  
• Systemanvändning - mängd användning och avsiktlig användning av systemet 
• Användartillfredsställelse - användarens nivå av tillfredsställelse av systemet 
• Nettoeffekter - vilken omfattning systemet bidrar till nytta 

 
Den uppdaterade modellen används genom att ett informationssystems information-, 
system- och servicekvalitet granskas. Detta tillämpas för att analysera användande, för 
avsikt att använda samt användarnas tillfredsställelse, dessa tre faktorer berör varandra. Då 
positiva upplevelser av användandet kommer att mynna ut i en positiv effekt till 
användarnas tillfredsställelse som i sin tur kan ge ökad verkan vid för avsikt att använda 
för det åter igen till användande. Följden av detta användande, för avsikt att samt 
användarnas tillfredsställelse gör så att nettoeffekter sker. Om användningen av 
informationssystemet fortsätter så är det sannolikt att nettoeffekterna är positiva. Om detta 
är så kan det utöka användande, avsikt för att använda samt användarnas tillfredsställelse 
men om det istället visar sig att nettoeffekterna är negativa kommer det att beröra dessa tre 
faktorer. Den uppdaterade modellen visar tydligare både positiva och negativa effekter. 
(DeLone & McLean, 2003) 
 

2.3 Användbarhet 
Användbarhet är ett slags mått på i vilken utsträckning en människa har skapat en produkt 
som kan användas för att uppnå specificerade mål med vikt på effektivitet och 
tillfredsställelse. Med andra ord så är användbarhet ett mått på hur enkelt en produkt kan 
användas av en brukare (ISO, 1998). 
 
Enligt Nielsen (1993) är användbarhet ett kvalitetsattribut som bedömer hur lätt 
användargränssnitt är utformade. Definitionen användbarhet består enligt Nielsen av 5 
kvalitetskomponenter:  
 

• Lärbarhet: Hur lätt det är för användare att utföra enkla uppgifter första gången de 
använder systemet. 

• Effektivitet: När användarna har lärt sig konstruktionen, hur snabbt kan de utföra 
en uppgift? 

• Minnesvärdhet: När användaren återvänder till systemet efter en period av icke-
användande, hur lätt kan den återupprätta kompetensen som de hade innan?  

• Fel: Hur många fel gör användarna, hur allvarliga är dessa fel, och hur lätt de kan 
åtgärda dessa.  

• Tillfredsställelse: Hur tillfredsställande är det att använda designen? ( Nielsen, 
1993).  

 
Användbarhet kan undersöka hur funktionellt, effektivt och tillfredsställande 
systemanvändarna anser att ett system eller IT-stöd är (ISO 9241-11, 1998). En annan 
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förklaring till begreppet är ett användbart informationssystem som lever upp till 
användarnas krav (Preece. et al., 1994). Medan Cronholm (1998) definierar att 
användbarhet uppstår när du använder för det specifika ändamålet. 
 
Det är viktigt att mäta användbarheten då det finns en samverkan mellan brukare, dess mål, 
uppgiftens kännetecken men även andra delar som kan uppstå i samband med 
användningen. Det är komplicerat att kalla ett IT-stöd mer eller mindre användbart då det 
är användbart i olika kontexter (ISO 9241-11, 1998). 
 

2.4 Nytta 
Nytta kan enligt Beynon-Davies (2009) definieras som hur acceptabelt 
informationssystemet är och om det är kapabelt att göra vad som krävs för arbetet. Vad som 
menas med informationssystemets nytta är att den information som lämnats av systemet har 
givit en fördel för verksamheten. Nytta skapas vid införande av IT-system som 
implementeras för att uppfylla funktioner som behövs. Systemet blir då till nytta för 
användarna men även för andra intressenter (Cronholm & Goldkuhl 2010). 
 
Nytta kan delas in i två kategorier, den första kategorin är funktionell nytta och den andra 
är den känslomässiga nyttan. Funktionell nytta vänder sig till kundens materiella behov 
och är ofta kopplad till grundläggande motivation. Medan den känslomässiga nyttan 
vänder sig till immateriella tillgångar som avser hur väl produkten eller tjänsten känns till 
(Thomson & Amson 2005).  
 
Land och Latimer skapade 1991 ett alternativ för Dick Nolan’s ”nyttostege” där varje steg 
visar olika applikationer. Desto högre upp i stegen desto mer potentiell nytta finns. Däremot 
är fastställning av fördelar/nytta möjlig vid botten av stegen. Stegen presenteras uppifrån 
och ned, där obligatoriska förändringar är första stegpinnen (Farbey, Land och Targett, 
1993) 
 

• Affärstransformationer – fördelar/nytta utgår från från omvandlingen som helhet.  
• Strategiska system – har investeringen bidragit till nytta? 
• System mellan organisationer – då systemen delas av flera organisationer upplever 

inte alla samma nytta.  
• Infrastruktur – investeringar, finns ingen direkt nytta för verksamheten får de heller 

ingen framträdande plats i utvecklingen. 
• MIS och DSS system – systemen ger ett mervärde endast om användarna har 

förmåga eller möjlighet att dra nytta av dem. 
• Direkt mervärde – kostnadsfördelar och direkta mervärden som kan ses av IT-

systemen 
• Automatisering - ersätta existerande metoder för att minska kostnader. Nyttan är 

direkt kopplad till den nya tekniken. 
• Obligatoriska förändringar – bedöma och beräkna kostnadsfördelar/nyttan 
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Forskarna för denna studie kopplar begreppet nytta till själva användningen av de digitala 
kunskapstesten. De vill ta reda på om det har skapats något positivt värde för de personer 
som arbetar med de digitala kunskapstesten. 
 

2.5 Användande av teori 
De delar av DeLone och McLeans Information Systems Success Model som har använts i 
denna studie är endast två av de tre områdena som teorin bygger på, användbarhet och 
nytta. Varför just dessa två områden valdes är för att författarna var intresserade av och 
ville undersöka hur systemet används och hur acceptabelt de digitala kunskapstesten är 
bland användarna i kommunens utbildningsverksamhet. Området funktionalitet valdes 
bort då undersökningen vill besvara nyttan och användbarheten med digitala kunskapstest 
utifrån användarnas perspektiv. Begreppet funktionalitet är mer kopplat till system och det 
hade varit svårt att mäta funktionaliteten då systemet i sådana fall hade behövt testas.   
 
Områdena användbarhet och nytta är två begrepp som har använts när enkätfrågorna 
utformades. Under utformningen av frågorna till enkäten eftersträvade forskarna att skapa 
en anknytning mellan varje fråga som de ville ställa till respondenterna mellan områdena 
användbarhet och nytta så att det skulle finnas en tydlig koppling till DeLone och 
McLeans Information System Success Model.  
 
För att kunna definiera vad nytta och användbarhet är har även dessa begrepp haft en stor 
betydelse i rapporten då forskarna har tittat på hur andra definierat dessa ord. Dessa två 
begrepp har använts till datainsamlingen och för att få fram ett resultat över hur användbart 
digitala kunskapstest är inom kommuners utbildningsverksamhet och om sådana typer av 
tester bidrar till någon nytta. 
 
DeLone och McLeans Information Systems Success Model är från 2003 men används än 
idag. Den är fortfarande aktuell inom forskning och användes exempelvis av Tajuddin 
(2015). Det är en väletablerad modell som även syns i Sebetci & Cetins (2016) forskning. 
Det är enligt forskarna en relevant modell att använda i denna undersökning då den 
fortfarande är aktuell och används idag.  
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3 Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilken vetenskaplig ansats som har använts, hur datainsamlingen 
har genomförts, vilket urval och hur data har analyserats.  

3.1 Vetenskaplig ansats 
Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvantitativ forskningsstrategi med 
induktiva inslag. Med induktion menas att forskarna går ut i undersökningen utan några 
egentliga förväntningar (Jacobsen, 2002). Eftersom undersökningen utgår ifrån teoretiska 
begrepp har den också deduktiva inslag. Deduktion är en strategi som används när 
forskaren går från teori till empiri. Det finns kritik mot båda inslagen där den deduktiva 
ansatsen kan anses vara begränsad då forskarna endast finner det som de letar efter, den 
har inget öppet sinne som den induktiva ansatsen har (Jacobsen, 2002). Forskarna har 
inslag av både den induktiva ansatsen samt den deduktiva ansatsen, undersökningen har 
utgått från en teori men samtidigt har forskarna försökt ha ett öppet sinne.  
 
Det är en kvantitativ ansats som har använts, dock inte renodlad utan med kvalitativa 
inslag. Enkäten bestod av både öppna frågor och frågor med fasta svarsalternativ som är 
mätbara. Det är en strukturell utfrågning som har gjorts då de öppna frågorna är 
strukturerade som de fasta frågorna är, men anses inte vara lika rent kvantitativa.  
 
Enligt Jacobsen (2002) är den kvantitativa metoden en sluten ansats. Med det menar han 
att informationen kategoriseras innan insamling. Insamlingen består utav fasta frågor och 
svarsalternativ är redan angivna, vilket gör att insamlingen blir sluten då forskaren 
begränsar det som kan samlas in. En kvalitativ metod är en mer öppen ansats. Den 
används för att ge en utförlig beskrivning av det som studeras (Jacobsen, 2002). 
 
Grönmo (2006) skapade en tabell som visar att kvantitativa undersökningar kan ha 
kvalitativa inslag; 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Egengjord tabell ur Grönmo - metoder i samhällsvetenskap, 2006. 
 
Det stora svarta krysset är där forskarna anser att de befinner sig. Detta för att det är en 
kvantitativ undersökning som har gjorts men vissa kvalitativa inslag kan synas då det finns 
data som har uttrycks genom andra mängdtermer, i detta fall stapeldiagram med 
förklarande text. Den kvantitativa och den kvalitativa data har ett komplementärt 
förhållande, det vill säga att de olika ansatserna stödjer varandra i studien (Grönmo, 
2006). 

Kvantitativa 
data 

Kvalitativa 
data 

Metriska 
data 

Data uttryckt 
genom text 

Icke-metriska 
data uttrycks i 
siffror 

Data som uttrycks 
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Jacobsen (2002) sätter krav på empiriska studier, dels att de ska vara valida, att det som 
skulle mätas har mätts (intern giltighet) men också att det finns möjlighet att förflytta 
resultatet till ett annat sammanhang (extern giltighet). Sedan krävs reliabilitet, att 
informationen som har samlats in är tillförlitlig. Jacobsen (2002) nämner att vissa 
undersökare anser att tillförlitligheten är anpassad till den kvantitativa metoden och därför 
inte behöver tas i beaktning vid mer kvalitativa ansatser. 
 
Undersökningen syftade till att besvara frågan om det är användbart med digitala 
kunskapstest inom kommunens utbildningsverksamhet. En kvantitativ ansats valdes  
för att rapportförfattarna ville få in en stor mängd data att analysera så att undersökningen 
skulle ha en hög reliabilitet då fler respondenter kunde medverka, än om ansatsen hade 
varit kvalitativ och bestått av exempelvis intervjuer. 
 

3.2 Datainsamling  
Den empiriska undersökningen som har genomförts har bestått av en datainsamling som 
kommit från sammanlagt 77 kommuner av de 126 kommuner som från början valde att 
köpa in systemet. Rektorer, verksamhetschefer, lärare och studie- och yrkesvägledare har 
deltagit i en enkätundersökning gällande de digitala kunskapstesten. Eftersom det var en 
stor grupp människor som använde sig utav de digitala kunskapstesten valdes webbenkäter 
som insamlingsmetod. Detta för att få en lättare spridning på enkäterna.  
 
En fallstudie har använts som innefattade flera olika kommunanställda som respondenter 
men där samma system utvärderats. Fallstudien tittar på samspelet mellan människor och 
dess omgivning (Jacobsen, 2002). En fallstudie kan användas när fokus ligger på en 
specifik plats och för att få en bättre förståelse, i detta fall ville rapportförfattarna få en 
bättre förståelse för vad digitala kunskapstesten bidrar till inom de utvalda kommunerna.  
 
En kvantitativ ansats har använts och enkätfrågorna har bestått av frågor med fasta 
svarsalternativ där respondenten har fått besvara dessa frågor med hjälp av skalor mellan 
ett och fem. De fasta frågorna har varit påstående där respondenten har fått kryssa i vart i 
ett till femskalan de anser sig befinna. Ett innebar “stämmer inte alls” och fem var 
“stämmer mycket bra”. Se bilaga 2 för enkätfrågor.  
 
Tanken var att en kombinerad metod skulle användas och att undersökningen skulle 
behandla både den kvalitativa och kvantitativa ansatsen. Den kvalitativa delen skulle bestå 
av individuella intervjuer med några få utvalda respondenter för att komplettera 
enkätsvaren. Intervjuer används för att få större klarhet, då enkätundersökningen 
eventuellt inte ger alla de svar som forskarna förväntat sig (Jacobsen, 2002). Då inga av de 
tillfrågade respondenterna hade möjlighet att medverka på en intervju valdes metoden bort 
och det är endast den kvantitativa ansatsen som har använts till undersökningen. 
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3.2.1 Urval 
Populationen är de 126 kommuner som har valt att köpa in de digitala kunskapstesten, en 
totalundersökning (populationsstudie) gjordes som berörde ett fallföretag som i sin tur har 
ett hundratal kommuner som kunder. I detta fall är populationen samtliga enheter som 
använder de digitala kunskapstesten och denna studie kan ses som en populationsstudie. 
Då populationen är relativt liten är det inte för resurskrävande att involvera alla. Hade 
enheterna varit mer än 126 kommuner hade en totalundersökning kanske inte varit lika 
aktuell (Grönmo, 2006). Det är samtliga av dessa kunder som har varit aktuella som 
respondenter i undersökningen. Dessa personer är involverade i systemet på något sätt, de 
befinner sig i olika kommuner, har olika befattningar och kön. Detta är för att få en sådan 
bred urvalsgrupp som möjligt. Fallföretaget lämnade ut ett antal kontaktuppgifter på 
intressenter som de ansåg var relevanta för undersökningen då de är involverade i 
systemet och kunde besvara frågorna. I första hand kontaktades de intressenter där 
kontaktuppgifter fanns tillgängliga genom den information som givits från fallföretaget. 
Dessa intressenter kontaktades via mejl där ett missivbrev, (se bilaga 1) var bifogat och 
det fanns även information om att de gärna fick vidarebefordra länken till enkäten till sina 
kollegor. Detta skapade en möjlighet att öka reliabiliteten i studien.  

3.2.2 Genomförande 
Rapportförfattarna började med att konkretisera de centrala begreppen, de begrepp som vi 
vill mäta och sedan utformades lämpliga frågor för till undersökningen. Hur frågorna 
utformats är en väsentlig del för att undvika att frågorna kan ge svar som leder till ett 
oväntat resultat. I denna studie har frågorna till enkäten utformats utifrån en vald teori, 
Information System Success Model. Teorin behandlar tre olika områden men 
rapportförfattarna har valt att endast fokusera på två av dessa områden, nytta och 
användbarhet. Studien innefattar därför inte teorins tredje område funktionalitet. Studien 
har tittat på hur systemet används och om systemet är kapabelt att göra vad som krävs för 
arbetet och verksamheten.  
 
När frågorna var färdigutarbetade skapades enkäterna i ett Google formulär, ett beslut som 
tidigare hade tagits att använda webbaserade enkäter för att få en smidig och lätt hantering 
av både insamling och sammanställning av data. Enkäterna skickades sedan ut via e-post 
till respondenterna med ett tillhörande missivbrev (se bilaga 1) samt en länk till enkäten.  
 
Det var en strukturerad utfrågning som gjordes då det är en kvantitativ ansats som använts. 
En strukturerad utfrågning innebär ett frågeformulär, i detta fall en webbenkät. 
Frågeformuläret består utav frågor med fasta svarsalternativ på de flesta frågor, enkäten 
innehåller några mer öppna frågor men som fortfarande är avgränsade till en bestämd 
situation. Då frågorna inte kan ändras när de väl är utskickade är det viktigt att frågorna är 
välformulerade och stämmer överens med de som ska undersökas (Grönmo, 2006). 
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3.3 Analys 
Den data som insamlades bestod av både den kvantitativa ansatsen med kvalitativa inslag 
och det behövdes därför flera analysmetoder för att kunna sammanställa den datan. 
Informationen som hade framkommit genom undersökningen behövde struktureras och 
förenklas. Utifrån den data som har samlats in behövde den kategoriseras i olika teman för 
att ett tydligt mönster skulle framgå. En deskriptiv statistik gjordes för de frågorna som 
hade kvalitativa inslag för att kategorisera de mönster som framgick av 
datainsamlingsmaterialet. Det är en metod för kvantitativ analys om något ska beskrivas 
och karakteriseras (Grönmo, 2006). För varje tema redovisades det hur många som har 
nämnt varje enskilt tema (Jacobsen, 2002). Den kvantitativa och kvalitativa data har 
analyserats, sammanställts och redovisats i stapeldiagram. Diagrammet används när en 
överskådlig bild vill ges och inte för många variabler är inblandade (Jacobsen, 2002). 
Rapportförfattarna valde att använda färgen svart för de frågor som var ställda med öppna 
svarsalternativ medan den gråa färgen avser de frågor som var ställda med fasta 
svarsalternativ.  
 
Vid en enkätundersökning kan bortfall förekomma. Bortfall kan bero på att respondenten 
inte vill svara eller att respondenten inte vill besvara alla frågor i formuläret (Jacobsen, 
2002). Webbenkäten sändes ut till samtliga 126 kommuner med ett bortfall på 6 
kommuner som inte använder systemet. Om det tyder på att systemet inte är användbart 
vet vi inte och därför inget vi har velat dra en slutsats om. Vi har endast valt att dra en 
slutsats från de kommuner som har svarat. Det var 77 kommuner som valde att medverka i 
undersökningen. Svarsfrekvensen blev 64 procent räknat på de antal kommuner som 
använder systemet idag. Alla kommuner har alltså inte valt att medverka i 
undersökningen. Enkäten redovisas i bilaga 2. 
 

3.4 Tillförlitlighet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som berör den vetenskapliga kvaliteten i en 
undersökning. Med validitet menas att vi mäter det som vi har tänkt att mäta, att det vi 
mäter är relevant och att det som mäts kan generaliseras. Validitet handlar om både intern 
giltighet och relevans samt extern giltighet och relevans. Reliabilitet menas med att 
kunskapen som framkommer från undersökningen ska gå att lita på. En fråga som 
forskaren kan ställa sig är om liknande resultat skulle framkomma om undersökningen 
gjordes igen? (Jacobsen, 2002). 
 
En enkätundersökning gjordes i huvudsak för att undersökningen skulle bli mer tillförlitlig 
då fler respondenter kunde medverka än om datainsamlingsmetoden hade varit intervjuer.  
Då den totala svarsprocenten blev 64 procent medförde det ett bortfall på 36 procent. 
Detta kan bero på att respondenterna inte hade tid att svara eller inte kunde svara av olika 
anledningar. De personer som fick medverka i enkätundersökningen var de som var enkla 
att nå ut till och som det redan fanns kontaktuppgifter till. Eftersom risken fanns att dessa 
personer inte var bäst lämpade för att besvara enkäten fick respondenterna chans att sända 
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enkäten vidare vilket ökar reliabiliteten. Jacobsen (2002) nämner tumregler som kan 
användas för att se om svarsprocenten är tillfredsställande. Över 60 procent anses 
svarsprocenten vara bra och över 70 procent anses den vara mycket bra. Då vi fick in svar 
från 77 kommuner av 120 kommuner på kort tid bedömer vi att reliabiliteten är relativt 
hög då svarsfrekvensen enligt Jacobsen (2002) är bra. Då undersökningen fick lite av en 
snöbollseffekt och det inte är säkert att det är de som fick enkäterna från början som har 
svarat är det inte säkert att en till liknande undersökning skulle ge samma svar. Det beror 
på vem det är som skulle svara denna gång. Reliabiliteten är svår att fastställa då inga 
liknande studier har gjorts tidigare och vi därför inte har något att samstämma med 
(Grönmo, 2006). För att lättare se om en studie har hög reliabilitet kan undersökaren välja 
att halvera indikatorer som framkommit och jämföra dessa grupper. Det är data som har 
framkommit från olika delar i undersökningen. Visar grupperna samma resultat har 
studien hög reliabilitet (Grönmo, 2006).  
 
Validiteten i vår undersökning handlar om att vi mäter användbarheten och nyttan med 
digitala kunskapstest inom kommuners utbildningsverksamhet. Våra frågeställningar är 
utformade utifrån dessa centrala begrepp. Vi anser att våra frågeställningar har täckt det 
som vi vill få fram med undersökningen och det teoretiska innehållet, användbarhet och 
nytta kopplat till DeLone och McLeans Success modell (Grönmo, 2006). Validiteten 
handlar om att fastställa om datainsamlingens giltighet överensstämde med de 
frågeställningar som tagits fram (Grönmo, 2006). De fasta frågeställningarna som angavs i 
enkäten, som var påstående där respondenten fick ta ställning till hur väl påståendet 
stämde utifrån de digitala kunskapstesten, var indelad i en skala mellan ett och fem. Ett 
innebar att respondenten inte alls stämde överens med påståendet, medan fem innebar att 
respondenten stämde överens mycket bra med påståendet. Tre, som är mittemellan i 
skalan var ett neutralt svar och därför svårt att tyda när analysen började. Eftersom en del 
av respondenterna svarat tre på frågorna innebar det att undersökningen var svårare att 
bedöma fullt ut vilket påverkade validiteten.  
 
Resultatet av denna undersökning vill förklara nyttan med digitala kunskapstest och påvisa 
hur användbara de är för kommunens utbildningsverksamhet. Också för att kommuner 
som kan tänkas vilja köpa in systemet ska få en förståelse för digitala kunskapstest, hur 
den här typen av system kan stödja verksamheten. En förståelse på generell nivå vill 
uppnås. För att hitta de frågor som är bäst lämpade för att kunna besvara det vi vill veta 
behövs en kritisk reflektion under undersökningens gång (Jacobsen, 2002).  
 
Finns det några svagheter med den här undersökningen? Respondenterna för denna studie 
är anställda inom kommunens utbildningsverksamhet med blandade befattningar. En person 
per kommun har fått möjlighet att svara på enkäten, frågan är bara om en person i 
kommunen kan svara för alla? Då enkätsvaren baseras på en persons egna uppfattningar kan 
undersökningen uppfattas som mindre trovärdig. Däremot anser vi att resultatet kan 
appliceras på andra företag då vi har ställt generella frågor och inte utifrån vårt fallföretag. 
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3.5 Etiska överväganden 
Det finns flera etiska aspekter en forskare bör ha i åtanke vid en undersökning. Det första 
övervägandet är informerat samtyckte som innebär att den som ska undersökas frivilligt 
väljer att vara med i undersökningen. Syftet med undersökningen ska vara tydligt 
formulerat. När en undersökning ska göras är det viktigt att ställa sig frågan hur känslig 
informationen är eller hur stor sannolikheten är att någon ska förstå vem som har besvarat 
vad utifrån den data som har samlats in. Anonymitet bör belysas och det är relevant för 
forskaren att försöka jobba utifrån detta begrepp (Jacobsen, 2002).  
 
Alla deltagare/respondenter har informerats om att det är frivilligt att medverka i 
undersökningen. Det har också framkommit vilket syfte undersökningen har och vad vi 
vill undersöka. Respondenterna har blivit informerade om att alla svar behandlas anonymt. 
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4 Resultat 
Nedan redovisas en sammanställning av de frågor och det resultat som framkommit av 
undersökningen. De frågor som har ställts med kvalitativa inslag har beskrivits mer 
omfattande då respondenterna fick svara fritt medan de frågor som har använts i den 
kvantitativa ansatsen endast beskrivits kort då svarsalternativen har varit i skalan ett till 
fem. Frågorna är indelade i två olika teman, nytta och användbarhet. De svarta 
stapeldiagrammen redovisar frågor som har haft öppna svarsalternativ medan de gråa 
stapeldiagrammen visar de frågor med fasta svarsalternativ. Frågorna redovisas genom att 
frågan står som en rubrik, under rubriken finns ett stapeldiagram som visar resultatet och 
sedan finns det en beskrivande text till varje fråga. 
 
Majoriteten av respondenterna är lärare, rektor och studie- och yrkesvägledare. De andra 
respondenter som har svarat arbetar bland annat som specialpedagoger, samordnare, 
informatörer och handledare. 

4.1 Nytta 
Nedan kommer de frågor och svar från enkäten som berör området nytta att redovisas. 
 
Vilken var den avgörande faktorn till att köpa in kunskapstesten? 

Figur 3: sammanställning av resultat på frågan “Vilken var den avgörande faktorn till att 
köpa in kunskapstesten?”.  (Resultatet benämns i antal svar, ej procent). Denna är fråga är 
ställd så att respondenten har fått svara fritt, alltså med öppet svar.   
 
Nivåbedömning anses vara den mest avgörande faktorn till att kommunen valt att köpa in 
kunskapstesten. Testen hjälper till att finna individens studienivå och underlättar planering 
för fortsatta studier. Genom att använda sig av en pedagog på distans leder det till oberoende 
bedömningar vilka många anser vara en fördel. Kunskapstesten underlättar för 
verksamheten genom att de sparar både pengar och resurser, exempelvis lärare. Några 
respondenter hade tidigare erfarenheter från kunskapstesten och samarbete i kommunen 
mellan olika utbildningsformer fanns. En annan avgörande faktor som nämndes var att 
kunskapstesten var digitala, att testen är lättillgängliga. 
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Kunskapstesten uppfyller denna faktor 

Figur 4: sammanställning av resultat på påståendet “Kunskapstesten uppfyller denna 
faktor”. (Resultatet benämns i antal svar, ej procent) Denna fråga har respondenten 
besvarat genom fasta svarsalternativ och är en följdfråga på föregående fråga. 
 
Majoriteten av respondenterna i undersökningen bedömer att den avgörande faktorn som 
verksamheten hade för att köpa in kunskapstesten uppfylls av dessa digitala kunskapstest. 
 
Vilka förväntningar hade ni på kunskapstesten innan ni köpte in dem? 

Figur 5: sammanställning av resultat på frågan “Vilka förväntningar hade ni på 
kunskapstesten innan ni köpte in dem?” (Resultatet benämns i antal svar, ej procent). 
Denna fråga är ställd så att respondenten har fått svara fritt, alltså med öppet svar. 
 
De förväntningar kommunerna hade innan kunskapstesten köptes in var att de skulle vara 
ett hjälpmedel för att ge en bra bedömning av individens studienivå. Kunskapstesten skulle 
både underlätta och effektivisera arbetet. Cirka en åttondel av respondenterna hade inga 
direkta förväntningar om systemet. Däremot fanns det respondenter som hade höga 
förväntningar men inte valde att specificera vad för typ av förväntningar som de hade.  
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Kunskapstesten har som helhet uppfyllt våra förväntningar 

Figur 6: sammanställning av resultat på påståendet “Kunskapstesten har som helhet 
uppfyllt våra förväntningar” (Resultatet benämns i antal svar, ej procent). Denna fråga har 
respondenten svarat genom fasta svarsalternativ och är en följdfråga på föregående fråga. 
 
Kunskapstesten har i de flesta kommuner uppfyllt de förväntningar de hade på testen och 
systemet innan investeringen. 
 
Kunskapstesten har bidragit till nytta inom min verksamhet 
 
 

 
 
Figur 7: sammanställning av resultat på påståendet “Kunskapstesten har bidragit till nytta 
inom min verksamhet” (Resultatet benämns i antal svar, ej procent). Denna fråga har 
respondenten svarat genom fasta svarsalternativ och är en följdfråga på föregående fråga. 
 
Majoriteten av respondenterna upplever att kunskapstesten har bidragit till nytta inom deras 
verksamhet.  
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Beskriv varför tjänsten har bidragit alt. inte bidragit till nytta 

Figur 8: sammanställning av resultat på frågan “Beskriv varför tjänsten har bidragit alt. 
inte bidragit till nytta”. (Resultatet benämns i antal svar, ej procent). Denna är fråga är 
ställd så att respondenten har fått svara fritt, alltså med öppet svar. 
 
Den nytta som kunskapstesten främst har bidragit till är enklare och snabbare placering av 
elever, genom testen får studenten en snabb bedömning och kan därefter placeras på rätt 
studienivå. Testen gör det möjligt att spara resurser som tid och lärare. Det framkom vissa 
nackdelar med kunskapstesten då flera respondenter ansåg att de inte var tillräckligt 
omfattande. Det som saknas är muntliga tester och att flera frågor behövs i testen. Det 
nämndes också att de inte är tillförlitliga och de medför att kunskapsnivån kan bli felaktig. 
En del kommuner har använt testen men gör det inte längre och kunde därför inte svara på 
frågan och några var nya användare och hade därför ingen kommentar. 
 
Kunskapstesten har möjliggjort effektivisering i arbetet 

Figur 9: sammanställning av resultat på påståendet “Kunskapstesten har möjliggjort 
effektivisering i arbetet” (Resultatet benämns i antal svar, ej procent). Denna fråga har 
respondenten svarat genom fasta svarsalternativ. 
 
61 utav de 77 respondenter upplever att kunskapstesten har möjliggjort effektivisering i 
arbetet. 
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Stressen har minskat på arbetsplatsen efter investeringen av kunskapstesten 

Figur 10: sammanställning av resultat på påståendet “Stressen har minskat på 
arbetsplatsen efter investeringen av kunskapstesten” (resultatet benämns i antal svar, ej 
procent). Denna fråga har respondenten svarat genom fasta svarsalternativ. 
 
Cirka en tredjedel av de som har besvarat enkäten stämmer in till viss del att stressen har 
minskat på arbetsplatsen. Då nummer tre i stapeldiagrammet kan ses som ett neutralt svar 
är det svårt att bedöma svaren fullt ut. Stressen har minskat hos vissa kommuner och hos 
andra har stressen inte minskat.  
 
Om du instämde på föregående fråga, varför tror du att stressen har minskat” 

Figur 11: sammanställning av resultat på frågan “Om du instämde på föregående fråga, 
varför tror du att stressen har minskat” (resultatet benämns i antal svar, ej procent). Denna 
är fråga är ställd så att respondenten har fått svara fritt, alltså med öppet svar och är en 
följdfråga på föregående fråga. 
 
Denna fråga var inte obligatorisk men majoriteten valde ändå att besvara den. Stressen har 
främst minskat med tanke på den tidsvinst som kunskapstesten ger för de anställda. Testerna 
underlättar för exempelvis lärarna då de sparar in tid på att inte behöva skapa alla prov och 
rätta dem. Då nivåbedömningen sker snabbt får du svar på vilken studienivå eleven är på 
och därmed kan börja planera fortsatta studier på en gång. En respondent nämner att stressen 
har minskat för dennes kollegor som inte administrerar testen men inte för denne själv som 
håller i det då ingen tid finns uppsatt för denna uppgift. 
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Arbetssituationen har förbättras efter investeringen av de digitala kunskapstesten 

Figur 12: sammanställning av resultat på påståendet “Arbetssituationen har förbättras 
efter investeringen av de digitala kunskapstesten” (resultatet benämns i antal svar, ej 
procent). Denna fråga har respondenten svarat genom fasta svarsalternativ. 
 
Arbetssituationen har till viss del förbättrats för kommunerna sedan de valde att investera i 
testerna. 36 av respondenterna stämmer in väl på att arbetssituationen har förbättrats. 
Däremot har de flesta gett en tre, att de stämmer in till viss del, vilket kan ses som ett neutralt 
svar och därmed vara svårtolkat om de håller sig mer till stämmer inte alls eller mer till 
stämmer mycket bra.  
 
 
Beskriv varför arbetssituationen har förbättras alt. inte förbättras, ange två faktorer. 
 

Figur 13: sammanställning av resultat på frågan “Beskriv varför arbetssituationen har 
förbättras alt. inte förbättrats, ange två faktorer” (resultatet benämns i antal svar, ej 
procent). Denna är fråga är ställd så att respondenten har fått svara fritt, alltså med öppet 
svar. 
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Arbetssituationen har främst förbättrats då kunskapstesten leder till snabbare testresultat och 
en effektivare placering av elever. Systemet/kunskapstesten är enkelt/enkla att använda och 
det är ett pålitligt system. Lärarna behöver inte konstruera tester själva vilket underlättar 
deras arbete. Diskussioner gällande bedömning tillsammans med elever uppstår inte längre 
då bedömningen sker på distans hos fallföretaget. Det var många respondenter som inte såg 
någon koppling mellan testen och arbetssituationen. Åtta respondenter ansåg att 
arbetssituationen inte har förbättrats genom användning utav de digitala kunskapstesten. En 
brist är tiden, att testen innebär mer jobb för dem. 
 
 
Beskriv varför kunskapstesten har haft en positiv alt. inte haft en positiv inverkan, 
ange två faktorer 

Figur 14: sammanställning av resultat på frågan “Beskriv varför kunskapstesten har haft 
en positiv alternativt inte haft en positiv inverkan, ange två faktorer” (resultatet benämns i 
antal svar, ej procent). Denna är fråga är ställd så att respondenten har fått svara fritt, 
alltså med öppet svar. 
 
Likvärdig bedömning och ett hjälpmedel för nivåplacering är positiva inverkningar som 
kunskapstesten har haft på kommunerna. Testen är ett effektivt sätt att se en elevs 
studienivå. Testen innebär enkel hantering då allt är placerat på ett och samma ställe som 
tester och provresultat. Kunskapstesten har underlättat arbetet för de anställda. Vissa valde 
att besvara utifrån kunden eller elevens perspektiv och ansåg att testen haft positiv inverkan 
förutom att svårigheter att tolka proven har funnits. De som inte använder systemet ofta idag 
valde att inte besvara denna fråga. Fem av respondenterna ansåg inte att kunskapstesten haft 
en positiv inverkan. Lärare har varit skeptiska då de inte tror att testen ger ett tillförlitligt 
svar. 
 

4.2 Användbarhet 
Nedan kommer de frågor och svar från enkäten som berör området användbarhet att 
redovisas. 
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Hur länge har din kommun använt kunskapstesten? Ange svaret i antal månader 

Figur 15: sammanställning av resultat på frågan “Hur länge har din kommun använt 
kunskapstesten? Ange svaret i antal månader” (resultatet benämns i antal svar, ej procent). 
Denna är fråga är ställd så att respondenten har fått svara fritt, alltså med öppet svar. 
 
Merparten har använt kunskapstesten i flera år. Nio respondenter kände inte till antal 
månader kommunen använt sig av testerna. 
 
Hur ofta används kunskapstesten? Ange antal gånger/ månad 

 
Figur 16: sammanställning av resultat på frågan “Hur ofta används kunskapstesten? 
Ange antal gånger/ månad.” (resultatet benämns i antal svar, ej procent) Denna är fråga 
är ställd så att respondenten har fått svara fritt, alltså med öppet svar.  
 
Tolv av respondenterna svarade att de använde kunskapstesten fyra gånger per månad. 
Testen används också i många kommuner antingen två gånger i månaden, fem till nio gånger 
i månaden eller tio till femton gånger i månaden. 
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Kunskapstesten är användbara i din verksamhet 

 
Figur 17: sammanställning av resultat på påståendet “Kunskapstesten är användbara i 
din verksamhet” (resultatet benämns i antal svar, ej procent). Denna fråga har 
respondenten svarat genom fasta svarsalternativ.  
 
Större delen av kommunerna stämmer in med att kunskapstesten är användbara för deras 
verksamhet. 
 
Beskriv varför kunskapstesten är alt. inte är användbara i din verksamhet 

Figur 18: sammanställning av resultat på frågan “Beskriv varför kunskapstesten är alt. inte 
är användbara i din verksamhet” (resultatet benämns i antal svar, ej procent). Denna är 
fråga är ställd så att respondenten har fått svara fritt, alltså med öppet svar. 
 
Kunskapstesten är ett bra stöd vid bedömning och hantering av test och framförallt vid 
tveksamma fall där det är svårt att bedöma elevens kunskapsnivå. Det är ett bra verktyg för 
eleverna då de inte upplever det som ett prov och de kan sitta i lugn och ro vid datorn. 
Testerna anses av många vara användbara men en del respondenter gav ingen ytterligare 
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beskrivning på varför det är användbart i deras verksamhet, två nämner att de inte skulle ha 
köpt in systemet om det inte ansågs användbart och att testen fyller en viktig funktion. 
Testen behövs för att kunna placera elever på rätt kunskapsnivå och de digitala 
kunskapstesten är en modern tappning som svarar mot kraven som skolverket ställer. Inte 
alla ansåg att kunskapstesten är användbara och detta för att uppgifterna inte är utformade 
på rätt sätt, och att det är en nackdel för elever som inte kan arbeta med datorer. En 
respondent anser att det är en kostnadsfråga hur mycket det används.   
 
Kunskapstesten är lätta att hantera 

Figur 19: sammanställning av resultat på påståendet “Kunskapstesten är lätta att hantera” 
(Resultatet benämns i antal svar, ej procent). Denna fråga har respondenten svarat genom 
stängda svarsalternativ. 
 
Merparten av respondenterna upplever att kunskapstesterna är lätta att hantera. 
 
Beskriv varför kunskapstesten är alt. inte är lätta att hantera 

 
Figur 20: sammanställning av resultat på frågan “Beskriv varför kunskapstesten är alt. inte 
är lätta att hantera.” (resultatet benämns i antal svar, ej procent). Denna är fråga är ställd 
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så att respondenten har fått svara fritt, alltså med öppet svar och är en följdfråga på 
föregående fråga. 
 
Systemet är smidigt, främst för att det är webbaserat och att allting är samlat på ett och 
samma ställe. Det är lätt att lägga upp test (administrera) och läsa av resultatet, däremot går 
det inte att pausa när ett test har påbörjats. Testen hjälper till en snabb bedömning samt 
återkoppling till eleverna. Det är lätt att förstå systemet då det är tydliga och lätta 
instruktioner i datorn om testen. Testen är enkelt utformade och därför lätthanterliga enligt 
några av respondenterna. Svårigheter med testen är bland annat att vissa elever inte förstår 
systemet även fast det av många anses innehålla lätta och tydliga instruktioner. 
 
Det är ett problem för verksamheten att det krävs tillgång till datorer 

 
Figur 21: sammanställning av resultat på påståendet “Det är ett problem för 
verksamheten att det krävs tillgång till datorer” (Resultatet benämns i antal svar, ej 
procent). Denna fråga har respondenten svarat genom stängda svarsalternativ.  
 
De digitala kunskapstesten kräver tillgång till datorer men är inget som upplevs som ett 
problem hos kommunerna.  
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5 Analys/Diskussion  
Nedan beskrivs nytta och användbarhet kopplat till det empiriska material som samlats in 
under studien samt en diskussion om resultatet och genomförandet av undersökningen. Även 
en problemlösning och diskussion om metodval samt en allmän diskussion presenteras. 

5.1 Nytta 
Enligt Cronholm & Goldkuhl (2010) skapas nytta när IT-system implementeras för att 
uppfylla ett behov. I detta fall utreds om kunskapstesten bidrar med nytta för verksamheten. 
Information System Success Model behandlar detta begrepp. I den teorin framkommer 
nyttan genom att den tittar på vilka nettoeffekter som systemet bidrar till. Kunskapstesten 
används i de flesta kommuner som deltagit i undersökningen och är i några få kommuner 
väldigt användbara då testen görs flera gånger i veckan och med ett månadssnitt på mellan 
10-30 gånger. Testen är enligt kommunerna ett bra hjälpmedel till att finna rätt studienivå 
snabbt vilket bidrar till effektivare och enklare placering av elever. Det har framkommit 
vissa nackdelar med kunskapstesten av respondenterna som inte har upplevt att de bidragit 
till nytta. Främst handlar det om att respondenter anser att kunskapstesten inte är tillräckligt 
omfattande, det behövs fler frågor i testen. En nackdel är också att det inte finns muntliga 
tester utan endast en skriftlig del, vilket kan leda till att kunskapsnivån blir felaktig. 
Kunskapstesten leder dock till en effektivisering på arbetet, och minskad stress för lärarna 
då mindre tid behöver läggas på att göra prov samt rätta prov. Kunskapstesten bidrar till en 
förbättrad arbetssituation till största del. Genom att titta på hur frekvent testen används och 
den nytta som testen ger framkommer det att de flesta kommuner/användare har accepterat 
systemet och anser att det har en positiv inverkan på deras verksamhet. 
 

5.2 Användbarhet 
Användbarhet kan undersöka hur funktionellt, effektivt och tillfredsställande 
systemanvändarna anser att ett system eller IT-stöd är (ISO 9241-11, 1998). Resultatet av 
denna undersökning visar att digitala kunskapstest är ett bra stöd för lärare vid bedömning 
och hantering av test. Det skapar en effektivitet i arbetet för de personer som arbetar med 
digitala kunskapstest inom kommunens utbildningsverksamhet vid de tillfrågade 
kommunerna. Den likvärdiga bedömningen och hjälpmedlet för nivåplacering är en 
positiv inverkan som de digitala kunskapstesten har haft på kommunerna. Testen är ett 
effektivt sätt att se en elevs studienivå. 
 
Systemet är smidigt att hantera och den enkla hanteringen skapas då testen är 
webbaserade. Utifrån frågan “Beskriv varför testen är alt. inte är enkla att hantera” 
framkom det att det finns en bra support som hjälper till när någonting har blivit fel eller 
inte fungerar. Med hjälp av detta skapas det en god användbarhet då systemet är 
funktionellt och användarna blir tillfredsställda med hjälp av den enkla hanteringen (ISO 
9241-11, 1998). 
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Användbarhet innebär enligt DeLone & McLean den avsiktliga användningen av ett 
system och om användarna anser att det är användbart (Beynon-Davies, 2009). Utifrån det 
svar som undersökningen gett framkommer det att kunskapstest är användbara och 
kommunerna nyttjar systemet frekvent.  
 
En annan definition av användbarhet är att det är ett kvalitetsattribut som bedömer hur lätt 
användargränssnitt är att använda.  De attribut som bedömer detta är, lärbarhet, 
effektivitet, minnesvärdhet, fel och tillfredsställelse (Nielsen, 1993). Utifrån de svar som 
studien mynnar ut i har lärbarhet, effektivitet, fel och tillfredställelse undersökts. Det 
attributet som inte har undersökts är minnesvärdhet, detta hade kunnat undersökas genom 
att en fråga hade ställts angående hur det är att använda systemet efter ett uppehåll. Men 
för att den frågan skulle kunna ha ställts skulle ett antagande behövts göras att 
kommunerna haft ett avbrott med kunskapstesten. 
 

5.3 Resultat 
Det som har framkommit genom tidigare forskning är att det är relevant att känna till vilka 
faktorer som behövs för att få en lyckad användning av ett e-learningssystem och att 
koppla till vilka faktorer som är viktiga för den egna verksamhet. Ett annat område som 
har forskats i är systemets kvalitet. E-learning används av många då det är flexibelt och 
därför har det varit relevant att titta närmare på systemets kvalitet.  
 
Tidigare forskning visar att det finns kunskapsluckor gällande e-learning. Den här 
undersökningen har gjorts för att belysa vad som har blivit bättre i kommunens 
utbildningsverksamhet genom att använda e-learningverktyg, i detta fall digitala 
kunskapstest. Vad är det som har blivit bättre genom att använda dessa digitala kunskapstest 
utifrån utbildningsverksamhetens perspektiv? Det resultat som framkommer ska ge en 
generell bild av digitala kunskapstest och vilken nytta de kan bidra till i utbildning och hur 
användbara de kan vara. Resultatet kan användas för input till andra kommuner eller företag 
som har tankar på att investera i ett e-learningsystem. Resultatet visar att det är användbart 
och bidrar till minskad stress och en effektivare arbetssituation.  
 
Resultatet som framkommit i studien har en stor betydelse för fallföretaget som utvecklar 
och tillhandahåller dessa digitala kunskapstest då de ser vilka möjligheter de har att 
förbättra tjänsten. För de kommuner som använder testen idag har denna studie ett stort 
värde då deras åsikter lyfts fram i resultatet men också för potentiella kunder då de kan se 
vilka för och nackdelar som finns med testen idag enligt de kommuner som deltagit. De 
som arbetar inom utbildningsverksamheten anser även att det är ett bra verktyg för 
eleverna då de inte upplever det som ett prov och de kan sitta i lugn och ro vid datorn 
vilket skapar en bättre miljö även för eleverna när de inte känner sig lika pressade som 
inför ett riktigt prov. De digitala kunskapstesten är gynnsamma då de på ett effektivt sätt 
bedömer kunskapsnivå och därmed kan placera elever på rätt nivå på en gång och planera 
den fortsatta studien vilket sparar tid både eleverna och de som har ansvar för testerna 
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samt att det sparar pengar för kommunerna då eleverna inte blir omkring skickade på olika 
kurser.  
 
Resultatet visar att de digitala kunskapstesten är ett bra stöd vid bedömning och hantering 
av test och framför allt vid tveksamma fall där det är svårt att bedöma elevens 
kunskapsnivå. Detta tolkar vi som att de som arbetar med testen (exempelvis lärare och 
handläggare) ser det som någonting positivt att de som betygsättare får ett stöd att påvisa 
för eleverna vilken nivå de ligger på och vilken kurs de bör studera. Resultatet av studien 
påvisar även att de digitala kunskapstesten bidrar till en bättre arbetssituation genom att 
det minskar stressen för de som är ansvariga för testen inom utbildningsverksamheten. De 
upplever att de krävs mindre diskussioner med elever angående betygsbedömning och 
nivåplacering. Även att det sparar tid och känner sig mindre stressade eftersom testen 
administreras till största del av oberoende pedagoger på distans.  
 
Det finns några negativa punkter som framkommit under studien. En del av respondenterna 
ser det som ett problem att testen är digitala och behöver utföras på dator vilket skapar en 
stor kostnad för inköp för kommunen om det inte redan finns datorer tillgängliga. Detta kan 
diskuteras vidare om en jämförelse mellan vad en dator kostar mot vad en anställd kostar, 
går det att tjäna på att investera i datorer och digitala kunskapstest? Det är svårt att se om 
detta är ett lönsamt alternativ eftersom det beror på hur många tester som genomförs, hur 
många resurser manuella respektive digitala tester kräver och så vidare. Någonting annat 
som framkom i studien var att vissa respondenter upplever att testerna inte är tillräckligt 
omfattande, vilket då kräver mer resurser från utbildningsverksamhetens personal för att 
kunna tillgodose detta och få det resultat och den slags bedömning som krävs. 

5.4 Metodreflektion 
Den kvantitativa metoden har använts i denna studie men med vissa kvalitativa inslag. 
Valet att använda en kvantitativ ansats grundar sig i att fler respondenter kunde medverka 
än om datainsamlingen endast hade bestått av en kvalitativ ansats som exempelvis 
intervjuer. Vi ville att samtliga kommuner som använder de digitala kunskapstesten skulle 
ha möjlighet att få medverka om de ville. Genom en totalundersökning, då alla 126 
kommuner, fick enkäter tilldelade kunde en större mängd data samlas in och analyseras 
och bidra till en högre reliabilitet. Undersökningen är genomförd med hjälp av en induktiv 
ansats, då vi inte hade några förväntningar på studien eller vad den skulle mynna ut i.  
 
Vi har fått in en mängd data som har varit en mix av öppna svar där respondenterna har 
fått svara fritt, vilket skapande en större mängd data än på de frågor som endast hade 
stängda svarsalternativ med hjälp av skalan ett till fem. Vi planerade att enkäterna skulle 
kompletteras med ett antal intervjuer för att skapa en djupare förståelse och kunskap om 
några specifika ämnen. Men när vi efterfrågade om några av respondenterna hade 
möjlighet att medverka i en intervju fick vi dålig respons så det resulterade i att 
intervjuerna uteslöts. En komplettering med intervjuer hade varit bra då det hade gett mer 
styrka och reliabilitet i vår studie.  
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Frågorna som ställdes med de fasta svarsalternativen kan anses svårtolkade beroende på hur 
respondenten har svarat. Om en respondent har svarat tre på en skala mellan ett och fem är 
det ett neutralt svar. Har respondenten svarat det för att personens åsikt hamnar i mitten av 
skalan eller var det bara “lämpligt” att svara det? Hur ska undersökaren tolka svaret tre? 
Lutar det mer åt “stämmer mycket bra” eller mer åt “stämmer inte alls”. Det blir svårt att 
analysera ett sådant neutralt svar som siffran tre för en undersökare. Om några av dessa 
respondenter hade haft möjlighet att delta i en intervju hade följdfrågor kunnat ställas utifrån 
dessa svar så att en djupare kunskap hade samlats in om just de frågorna som respondenten 
svarat neutralt på. Sådana typer av påståenden där respondenten får använda sig av skalor 
är inte det mest optimala sättet att samla in djupare kunskap och förståelse till ett visst 
område men i denna undersökning har det ändå fungerat bra då vi i många delar av enkäterna 
ställde följdfrågor, som exempelvis “Stressen har minskat på arbetsplatsen sedan 
investeringen av kunskapstesten” där respondenten fått svara på en skala mellan ett och fem. 
Följdfrågan var i detta exempel, “Om du instämde på föregående fråga, varför tror du att 
stressen har minskat?” så på detta vis försökte vi få respondenterna att svara på ett mer 
utförligt och förklarande sätt. Trots följdfrågor efter de frågor som har varit påstående och 
respondenten har fått stämma in på en skala mellan ett och fem har många respondenter inte 
svarat och förklarat mer utförligt om till exempel varför stressen har minskat. I detta läge 
får vi ställa oss frågan, om svaren då är tillförlitliga om respondenterna inte kan förklara 
varför de anser att exempelvis stressen har minskat trots att de påstår att den har minskat. 
Tanken med att ha öppna frågor i studien var för att respondenten skulle få möjlighet att 
svara fritt och för att öka vår förståelse för användbarhet och nyttan med de digitala 
kunskapstesten, Då respondenterna har valt att antingen inte svara eller svara väldigt kort 
har delar i undersökningen, de öppna frågorna, inte gett oss den ökade förståelsen som vi 
kanske hade hoppats på. 
 

5.5 Avslutande diskussion 
Genom undersökningen framgick det att inte alla kommuner använder de digitala 
kunskapstesten i dagsläget. Vad som framgick var det 6 kommuner av totalt 126 kommuner 
som inte använder kunskapstesten idag. Det kan bero på olika saker och är därför inget som 
vi har spekulerat vidare i. I undersökning har det framkommit att de digitala kunskapstesten 
har sina för- och nackdelar.  
 
Det har tydligt framgått i undersökningen att nivåbedömningen är en betydande faktor 
varför kommunerna valt att investera i kunskapstesten men även i varför de anser att testen 
bidrar till nytta och är användbart. Enligt Pei-Chen & Finger (2008) forskning är det viktigt 
att se över vilka funktioner som anses vara mest användbara för att systemet ska användas. 
I kommunernas fall är nivåbedömningen en av faktorerna som var betydande för att de ska 
vilja använda systemet. Däremot finns det, som sagt, nackdelar med de digitala 
kunskapstesten och det har framgått att inte alla kommuner anser att de är tillförlitliga och 
ger rätt svar. Ockey (2006) menar att det finns problem med säkerheten, hur testerna ska 
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värderas, och om poängen överensstämmer med det faktiska utförandet. Det framgick i 
denna undersökning att det finns problem med säkerheten, att de digitala kunskapstesterna 
inte ger rätt bedömning, också nämndes att muntliga tester inte existerar och det kan 
påverka. Ett muntligt test anser vissa kommuner behövs för att ge ett mer pålitligt resultat. 
Om det inte ger rätt bedömning och visar rätt svar kan det inte anses som användbart. Hur 
gör kommunerna i dessa situationer? Vi gick in i denna undersökning utan förväntningar 
men hade vi varit medvetna om att sådana svar kunde framkomma, eller haft det i åtanke 
från början, hade en följdfråga varit bra att ha med där de kunnat förklara varför de anser 
att de är otillförlitliga och hur de gör i dessa situationer.  
 
Genom att använda digitala kunskapstest bör de på något sätt påverka ens arbetssituation, 
positivt och/eller negativt. På frågan om stressen har minskat där respondenterna fick 
stämma in mellan ett och fem har majoriteten svarat att den inte har gjort det. Nummer tre i 
femskalan är neutral och svår att bedöma, med den inräknad har stressen inte minskat genom 
användningen. Det verkar snarare som att arbetssituationen är oförändrad och till viss del 
har lett till ökad stress. Det vi bör ha i åtanke är att vi inte vet hur situationen såg ut innan i 
arbetet och om det var stressigt eller inte. En intervju hade möjligen kompletterat detta svar 
som annars kan ses som relativt diffust. 
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6 Avslutning 
Den här undersökningen har undersökt användbarheten och nyttan med digitala 
kunskapstest i kommunens utbildningsverksamhet. Nedan presenteras en slutsats och 
förslag till fortsatt forskning. 
 
De frågeställningar som denna studie har besvarat är: 
 

• Hur användbart är digitala kunskapstest för kommunernas utbildningsverksamhet? 
• Vilken nytta kan digitala kunskapstest bidra med till kommunernas 

utbildningsverksamhet? 
 
En kvantitativ ansats med kvalitativa inslag användes för att besvara frågorna. Enkätsvar 
ligger till grund för de slutsatser som har dragits.  
 

6.1 Slutsats 
De digitala kunskapstesten anses vara användbara och bidrar till nytta för kommuners 
utbildningsverksamhet. Genom att använda sig utav de digitala kunskapstesten uppstår en 
tidsvinst, resurser som lärare behövs heller inte i samma omfattning. Pedagog på distans är 
en fördel då det bidrar till oberoende bedömningar då pedagogen inte vet vems test den 
rättar och därmed inte kan bedöma till någons fördel eller nackdel. Testen är lättillgängliga 
och kan används vart du än befinner dig. Det enda som krävs är tillgång till dator. 
Systemet/testen är enligt de flesta kommuner enkla att använda och systemet är smidigt då 
allt finns samlat på ett och samma ställe, prov som resultat. Systemet bidrar även till att 
eleven får ett snabbare testresultat då tid för rättning är väldigt kort. De digitala 
kunskapstesten är ett bra stöd vid bedömning och det är lättare att placera elever på rätt 
kunskapsnivå. Den faktor som främst bidrar till användbarhet och nytta är nivåbedömning. 
Speciellt i tveksamma fall. Dock har en fråga väckts om hur trovärdiga testen är då det 
framkommit från kommuner att resultatet inte går att lita på.  Det finns även en del faktorer 
som gör att de inte är användbara och inte bidrar till någon nytta, exempelvis att det krävs 
tillgång till datorer och att testen inte är tillräckligt utformade så att de behöver kompletteras 
med andra typer av tester. De digitala kunskapstesten består av skriftliga prov och utesluter 
därför muntliga prov. Lärare anser att detta är ett bekymmer då endast skriftliga prov kan 
ge fel kunskapsnivå.  
 
Det förekommer att elever inte förstår systemet och anser att det inte är lätthanterlig. 
Majoriteten av kommunerna anser dock att systemet innehåller lätta och tydliga 
instruktioner.  
 
De digitala kunskapstesten har lett till en effektivare arbetssituation, framförallt för lärare. 
De känner mindre stress gällande prov då de inte behöver lägga lika mycket tid på att göra 
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prov. Det bidrar till största del till en bättre arbetssituation och då testen används flitigt i de 
flesta kommuner upplevs testen ha haft en positiv inverkan.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Med den genomförda studien i åtanke har vi några förslag som kan användas till en 
fortsatt forskning. Det är tänkbart att vidareutveckla det som har genomförts i denna 
undersökning, exempelvis genom att studien bör bestå av fler respondenter än vad denna 
undersökning har bestått av. I denna undersökning har endast en person per kommun fått 
möjlighet att besvara enkäten vilket är en väldigt liten del av den personal som arbetar 
inom kommunens utbildningsverksamhet. Genom en ny studie där fler personer från varje 
kommun skulle få medverka i undersökningen skulle det bidra till en ökad reliabilitet. Det 
skulle även vara intressant att göra en undersökning med de elever som utför testen och se 
hur de upplever själva utförandet och uppbyggnaden av testen.  
 
En kombination av en kvantitativ ansats och en kvalitativ metod skulle kunna ge en ökad 
förståelse och mer tillförlitlig data. Då en stor mängd data skulle kunna samlats in genom 
den kvantitativa metoden med exempelvis enkäter och en djupare förståelse genom den 
kvalitativa ansatsen med hjälp av intervjuer.  
 
DeLone och McLeans teori Information System Success Model behandlar begreppet 
funktionalitet vilket vi inte har tittat på i denna undersökning. Detta begrepp bör behandlas 
för att se om systemet gör det som förväntas och uppfyller de organisatoriska kraven som 
varje enskild kommun har. Om begreppet funktionalitet undersöktes skulle det bredda 
studien och skapa en bättre förståelse för systemets användbarhet inom kommunens 
utbildningsverksamhet. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1, missivbrev 
 
Hej! 

Vi är två studenter som heter Louise & Malin och vi studerar 
informationslogistik vid Linnéuniversitetet. Just nu arbetar vi med vårt 
examensarbete som vi utför hos XX där vi ska genomföra en undersökning 
bland deras kunder. Undersökningen har som syfte att skapa en förståelse för 
vad kommunerna och dess anställda anser om de digitala kunskapstesten som 
företaget tillhandahåller. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och 
deltagandet är frivilligt, samtliga svar kommer att sammanställas och 
redovisas i vårt examensarbete som kommer att publiceras i portalen Diva. Vi 
skulle uppskatta ditt deltagande, för att delta så klickar du på länken nedan 
och besvarar de frågor som ställs i enkäten. Om du anser att någon annan 
person i din verksamhet bör besvara dessa frågor så får du gärna 
vidarebefordra detta mejl till denne. Kontakta oss gärna via mejl om ni har 
några frågor.  

Mvh  

Louise Holm & Malin Sjölund 
lh222qv@student.lnu.se  ms223jk@student.lnu.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 
 
Bilaga 2, Enkät 
 
Digitala kunskapstest 
Vilken kommun representerar du? Denna fråga är anonym och kommer ej att 
publiceras. 
 
Vilken titel/befattning har du på ditt yrke? 
 
Nytta 
Nedan kommer frågor ställas angående den eventuella nyttan av 
kunskapstesten. 
Vilken var den avgörande faktorn till att köpa in kunskapstesten? Ange 
endast en faktor 
 
Kunskapstesten uppfyller denna faktor (välj 1-5) 
Stämmer inte   1 2          3 4       5    Stämmer mycket 
 
Vilka förväntningar hade ni på kunskapstesten innan ni köpte in de? Beskriv 
kortfattat 
 
Kunskapstesten har som helhet uppfyllt våra förväntningar 
Stämmer inte   1 2          3 4       5    Stämmer mycket 
 
Kunskapstesten har bidragit till nytta inom min verksamhet 
Stämmer inte   1 2          3 4       5    Stämmer mycket 
 
Beskriv varför tjänsten har bidragit alternativt inte bidragit till nytta, ange två 
faktorer. 
 

Kunskapstesten har möjliggjort effektivisering i arbetet 
Stämmer inte   1 2          3 4       5    Stämmer mycket 
 
Stressen har minskat på arbetsplatsen efter investeringen av kunskapstesten 
Stämmer inte   1 2          3 4       5    Stämmer mycket 
 
Om du instämde på föregående fråga, varför tror du att stressen har minskat? 
 
Arbetssituationen har förbättrats efter investeringen av de digitala 
kunskapstesten 
Stämmer inte   1 2          3 4       5    Stämmer mycket 
 



 

   
 

Beskriv varför arbetssituationen har förbättras alternativt inte förbättras, ange 
två faktorer. 
 
Kunskapstesten har haft en positiv inverkan på verksamheten 
Stämmer inte   1 2          3 4       5    Stämmer mycket 
 
Beskriv varför kunskapstesten har haft en positiv inverkan alternativt inte 
haft en positiv inverkan, ange två faktorer. 
 
Användbarhet 
Nedan kommer frågor ställas angående användbarheten av kunskapstesten. 
Hur länge har din kommun använt kunskapstesten? Ange svaret i antal 
månader. 
 
Hur ofta används kunskapstesten? Ange antal gånger/månad 
 
Kunskapstesten är användbara i din verksamhet 
Stämmer inte   1 2          3 4       5    Stämmer mycket 
 
Beskriv varför kunskapstesten är alternativt inte är användbara i din 
verksamhet 
 
Kunskapstesten är lätta att hantera 
Stämmer inte   1 2          3 4       5    Stämmer mycket 
 
Beskriv varför kunskapstesten är alternativt inte är lätta att hantera 
 
Det är ett problem för verksamheten att det krävs tillgång till datorer 
Stämmer inte   1 2          3 4       5    Stämmer mycket 
 
 
 


