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Sammanfattning 
I november 2012 skickades en webbenkät ut till alla SU-anställda som inte tillhör 

förvaltningsorganisationen för att mäta nöjdheten med de centralt erbjudna IT-stöden för 

förberedelse, genomförande och uppföljning av undervisning. 1039 personer svarade på enkäten och 

uppskattningsvis svarade: 

• ca 65 % av de aktiva Mondo-användarna 

• ca 50 % av de aktiva Turnitin-användarna 

• ca 60 % av de aktiva AdobeConnect-användarna 

• ca 50 % av de aktiva eVal-användarna 

Uppskattad användning på SU är: 

• ca 25 % använder Mondo 

• ca 8 % använder Turnitin 

• ca 5 % använder AdobeConnect 

• ca 4 % använder eVal 

Lär- och samarbetsplattformen Mondo 

Resultatet av undersökningen visar att alla fakulteter förutom den Juridiska fakulteten använder 

Mondo. Drygt hälften använder det så ofta som dagligen eller veckovis. Majoriteten har medelgod 

eller stor datorerfarenhet och användningen verkar inte bero på ålder. 

Andelen nöjda och andelen missnöjda användare är lika stora. För gruppen med stor datorerfarenhet 

är andelen missnöjda mycket större än andelen nöjda och gruppen utgör 30 % av alla användare. De 

med ingen större datorerfarenhet är lite mer missnöjda än nöjda och gruppen utgör 19 % av 

användarna. 

Det som man är missnöjd med och som behöver förbättras är användbarheten och användarstödet. 

Användarvänligheten är dålig, gränssnittet och layouten är ålderdomlig och tråkig, systemet är ”stelt” 

och oflexibelt. Det finns många funktioner som används till nästan samma sak vilket är förvirrande. 

Uppbyggnaden är ologisk, det är svårt att navigera och förstå hur man hittar olika inställningar. 

Återkopplingen i gränssnittet brister och det är svårt att förstå och känna sig trygg med vad som 

kommer att hända när man utfört vissa uppgifter och inställningar. Speciellt svårt är det för nya 

användare och sällananvändare. Att skapa sajter och hantera deltagare och grupper behöver 

förbättras. De som är nöjda med Mondo använder det främst till att lägga ut dokument till sina 

studenter. Hjälpfunktionen i Mondo behöver bli tydligare och enklare och finnas åtminstone helt på 

svenska. Även manualer och instruktioner behöver förbättras. 

Textmatchningsverktyget Turnitin 

Resultatet av undersökningen visar att alla fakulteter förutom den Juridiska fakulteten använder 

Turnitin för att upptäcka misstänkt plagiering. Majoriteten av användarna har medelgod eller stor 

datorerfarenhet och användningen är störst och lika stor i åldersgruppen 40-49 år som 50-60 år. 

Totalt sett är andelen nöjda användare större än andelen missnöjda. På den Naturvetenskapliga 

fakulteten är det dock fler missnöjda än nöjda. Det som främst behöver förbättras är 

hjälpfunktionen, manualer och instruktioner samt navigation och återkopplingen i gränssnittet. 
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e-mötesverktyget AdobeConnect 

Samtliga fakulteter använder AdobeConnect, men inte i någon större utsträckning. Nästan alla som 

använder det har medelgod eller stor datorerfarenhet. Störst är användningen i åldersgruppen 40-49 

år. Användarna är totalt sett nöjda med AdobeConnect. Det enda man är missnöjd med och som 

behöver förbättras är inställningen av ljud och bild. 

Enkätverktyget eVal 

Samtliga fakulteter använder eVal, men inte i någon större utsträckning. Mer än hälften av 

användarna använder det till kursvärderingar i alla sina kurser. Majoriteten av användarna har 

medelgod eller stor datorerfarenhet och användningen är störst i åldersgruppen 50-60 år. Totalt sett 

är användarna mycket missnöjda med eVal och i princip alla aspekter behöver förbättras. 
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Om undersökningen 

Syfte 

Syftet med enkätundersökningen är att mäta hur nöjda användarna är med de centrala IT-stöden 
(lär- och samarbetsplattformen Mondo, textmatchningsverktyget Turnitin, e-mötesverktyget 
AdobeConnect och enkätverktyget eVal) för förberedelse, genomförande och uppföljning av 
undervisning på Stockholms universitet (SU). Detta är första gången som enkäten genomförs och 
målsättningen är att göra detta årligen för att effektivisera IT-stöden. 
 
Genom enkäten fås: 

• indikationer på vilka områden som behöver förbättras. Resultatet kommer att användas för 
att fastställa och prioritera kommande utvecklingsaktiviteter. 

• ett totalmått på hur nöjda användarna är. Resultatet av enkäten ger ett nöjdhetsindex som 
årligen kommer att mätas och följas upp. På så sätt används resultatet för att säkerställa att 
rätt utvecklingsaktiviteter utförts och se om de fått önskad effekt. 

 
Vid denna första enkät har huvudsyftet dock varit att få in synpunkter från dem som någon gång 
använt något av de erbjudna IT-stöden, och då främst Mondo vars utveckling varit eftersatt under 
många år. Dessa synpunkter kan ge underlag till krav på Mondos utveckling utifrån användarnas 
behov. 

Genomförande 

Hur gick undersökningen till 

En webbenkät skapades i ett enkätverktyg som tillhandahålls av marknadsundersökningsföretaget 

Netigate. Enkäten distribuerades som en e-postundersökning. Mottagaren av e-postmeddelandet 

klickade på en länk i meddelandet och kom direkt till undersökningen. Netigate använde 

respondentens e-postadress för att känna igen den som besvarat undersökningen. Därmed var det 

endast respondenten som kunde svara på enkäten utifrån det mottagna meddelandet och dess länk. 

Enkätverktyget skickade automatiskt ut en påminnelse till de som inte svarat på undersökningen 

efter en vecka. När undersökningen slutförts låstes respondentens svar och frikopplades från e-

postadressen. Svaren var därmed anonyma och kan i analysen inte kopplas ihop med respondenten. 

När genomfördes undersökningen 

Enkäten skickades ut tisdagen den 13 november 2012 och den 20 november skickades en påminnelse 

ut till alla som då inte svarat. Enkäten låg öppen för svar under två veckor mellan den 13:e och 27:e 

november. 

Vilka tillfrågades 

Målgruppen för enkäten var alla SU-anställda som arbetar med undervisning och/eller administration 

och som använt eller använder något av de centrala IT-stöden för att förbereda, genomföra eller följa 

upp undervisning.  

Enkäten utfördes som en totalundersökning och skickades ut till alla SU-anställda som inte tillhör 

förvaltningsorganisationen. På så sätt gavs alla användare en chans att vara med och påverka 

utvecklingen av de centralt erbjudna IT-stöden. 
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Kontaktperson och ansvarig för undersökningen 

Ansvarig för framtagning, genomförande och analys av enkäten har varit Marika Frank, 

användbarhetsspecialist på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), enheten för 

interaktionsdesign och lärande. 

Metodik 

Frågorna och enkäten har utformats med Statistiska Centralbyråns NKI-modell (Nöjd Kund Index) i 

åtanke. Dock har inte resultatet analyserats med den statistiska faktoranalysmodell som NKI-

metoden bygger på, utan en mer förutsättningslös explorativ statistisk metod har använts. Tanken är 

att när mer erfarenhet har vunnits kan det vara läge att basera analysen på någon lämplig statistisk 

modell. 

Det mått på totalkvalitet som används i denna undersökning bestäms av dels en fråga som mäter 

totalnöjdhet och dels en uppdelning av totalkvaliteten på ett antal kvalitetsfaktorer avseende tre 

områden. Det är dels frågor som rör funktionaliteten i verktyget, dels frågor som rör 

användbarheten (navigation, återkoppling, effektivitet) och dels frågor som rör användarstöd 

(helpdesksupport, hjälpfunktion, manualer). Användarna får för varje kvalitetsfaktor ange på en skala 

från 1 till 5 hur nöjda de är, där 1 avser att man inte alls är nöjd och 5 att man i högsta grad är nöjd. 

Man har också möjlighet att ange att man inte använder funktionen. Syftet är att ringa in de 

områden som behöver förbättras. 

För att kunna analysera resultatet ställs ett antal bakgrunds- och erfarenhetsfrågor. Syftet är att 

undersöka om den roll, ålder eller datorvana man har påverkar hur nöjd man är med IT-stöden. 

Dessutom ställs frågor om organisationstillhörighet för att få information om hur användningen av 

IT-stöden ser ut och om den skiljer sig mellan olika fakulteter. 

För att få mer kött på benen ställs ett antal fritextfrågor. Dels för att få en uppfattning om hur man 

fått information om IT-stöden och hur det kommer sig att man börjat använda dem. Dels för att få 

detaljerad information om vilka förbättringsområden som användarna skulle prioritera om de fick 

bestämma. Slutligen i enkäten finns en allmän fritextfråga där man kan ta upp vad man vill samt 

möjlighet att uppge sin e-postadress om man kan tänka sig att bli intervjuad. 

Webbenkätens frågor ligger som bilaga till rapporten. 

Analys och resultat 

Svarsfrekvens 

Då syftet med undersökningen i första hand var att få in synpunkter från de som har erfarenhet av de 

centralt erbjudna IT-stöden Mondo, Turnitin, AdobeConnect och eVal fanns initialt en fråga om vilka 

av systemen som man hade erfarenhet av. Syftet med den var att få fram vilka som någon gång 

använt systemen men som numera aldrig använder dem. Eftersom det inte fanns något alternativ 

med ”Ingen erfarenhet” har det blivit inkonsekvens i svaren då vissa fyllt i något bara för att komma 

vidare i enkäten. 

Antal anställda på SU exklusive universitetsförvaltningen är 4884 (källa: personalavdelningen i januari 

2013). Då antalet respondenter var 1039 fås en svarsfrekvens på 21 %. För att få en bättre 
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uppfattning om svarsfrekvensen och om vi nått dem med erfarenhet av IT-stöden kan man göra 

följande jämförelse med statistik från IT-stöden: 

Majoriteten av de som svarat på enkäten använder Mondo (76 %), 789 personer av totalt 1039 

respondenter.  Detta resultat kan ställas i relation till antalet aktiva Mondoanvändare som beräknas 

till ca 1200 personer.  De senaste 3 terminerna (från juli 2011 t o m nov 2012) har 5322 sajter skapats 

av 1206 unika användare. Man kan då göra uppskattningen att ca 65 % av de aktiva Mondo-

användarna svarat. Detta visar på att de som faktiskt är aktiva Mondoanvändare har tagit chansen 

att göra sin röst hörd. 

Turnitin, som funnits sedan hösten 2011, har totalt 399 registrerade användare. Sedan juli 2012 har 

det även varit möjligt att använda Turnitin via Mondo vilket hälften av de registrerade användarna 

gjort. Om man jämför detta med de 192 personer som svarat att de har erfarenhet av Turnitin kan 

man göra uppskattningen att ca 50 % av de aktiva Turnitin-användarna svarat. 

De senaste 3 terminerna har 236 unika användare skapat 662 mötesrum i AdobeConnect. Totalt finns 

det 599 registrerade AdobeConnect-användare på SU sedan starten 2010. Om man jämför detta med 

de 140 personer som svarat att de har erfarenhet av AdobeConnect kan man göra uppskattningen att 

ca 60 % av de aktiva AdobeConnect-användarna svarat. 

Om man tittar på de senaste 3 terminerna så har ca 200 personer skapat och publicerat enkäter i 

eVal. Om man jämför detta med de ca 100 personer som svarat att de har erfarenhet av eVal kan 

man göra uppskattningen att ca 50 % av de aktiva eVal-användarna svarat. 

 

Bakgrundsfaktorer 

Har vi nått alla fakulteter 

Enkätsvaren fördelar sig mellan fakulteterna enligt följande: 

Organisationstillhörighet Svarsfrekvens Antal 
respondenter 

Antal anställda* 

Naturvetenskapliga fakulteten 18 % 317 1794 
Humanistiska fakulteten 24 % 261 1091 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 23 % 378 1657 
Juridiska fakulteten 13 % 23 183 
Annan organisationstillhörighet (exkl. 
förvaltningen) 

38 % 60 159 

SU totalt exkl. förvaltningen 21 % 1039 4884 
    
* Information från personalavdelningen i januari 2013. Siffrorna exkluderar universitetsförvaltningen. 
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Roll 

Inga analyser kommer att göras utifrån bakgrundsfaktorn roll eftersom syftet var att få fram om de 

som arbetar med undervisning, d v s om lärarna tyckte annorlunda än den administrativa personalen. 

Tyvärr visar resultatet att många inte väljer att fylla i rollen lärare trots att de arbetar med 

undervisning. Fritextfältet för ”Annan roll” visar att titlar är väldigt viktiga för SU:s personal. Är man 

prefekt, professor, docent, forskare, amanuens, studierektor, pedagog, TA-personal, lärare och 

administratör väljer man ”Annan roll”. Bakgrundsfrågan skulle därför ha formulerats annorlunda och 

i stil med: 

• arbetar med undervisning hel- eller deltid 

• undervisar inte men arbetar med administrativt stödjande funktioner för utbildning 

• har enbart andra arbetsuppgifter än ovanstående två alternativ 

Datorvana  

För att analysera utifrån datorvana fick användarna svara på vilken av följande tre beskrivningar som 

bäst passade in på deras datorerfarenhet: 

• Jag har ingen större datorerfarenhet utan använder datorn för e-post, internet och 

Officepaketets programvaror. 

• Jag har medelgod datorerfarenhet och kan hantera olika typer av applikationer och göra 

specifika datorinställningar. 

• Jag har stor datorerfarenhet. Jag konfigurerar själv min dator och använder 

specialprogramvaror (t ex för bildbehandling, video, statistik, programmering). 

I resultatkapitlen med sammanställningarna för respektive IT-stöd används de fetstilsmarkerade 

sammanfattningarna enligt ovan. 

 

Hur har insamlade data analyserats 

Sammanställningen av enkätens svar har gjorts med hjälp av enkätverktyget Netigate. Analysen av 

svaren har utförts med hjälp av den korstabuleringsfunktion som finns i verktyget som innebär att 

man kan filtrera och bryta ned svar för flervalsfrågor där endast ett svar kan väljas. Filtreringen 

möjliggör att man kan inkludera eller exkludera olika svarsalternativ i sin rapport. Man kan då t ex 

enbart se vad alla med rollen lärare svarat. Ytterligare filtrering skulle t ex innebära att man kan se 

vad alla lärare som är i åldern 30-40 år svarat. Nedbrytning innebär att man kan se samtliga resultat 

fördelat t ex på organisation. Man kan t ex jämföra om det är några skillnader i svaren mellan olika 

fakulteter. 

För att analysera fritextfrågor har även ett verktyg som heter OpenCode använts. T ex för 

fritextfrågan om vilka tre förbättringar av Mondo som man skulle prioritera där det är mycket text att 

tolka har det varit till stor hjälp. Med OpenCode kan man koda textmassor med nyckelord så att man 

automatiskt får en sammanställning över hur ofta ett visst nyckelord förekommer. Dessutom kan 

man söka fram var i textmassan som ett specifikt nyckelord förekommer och få en sammanställning 

över just dessa svar som sedan kan analyseras. 
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Resultat för lär- och sammarbetsplattformen Mondo 

Hur ofta används Mondo 

Mondo har funnits på SU sedan 2007. 

Majoriteten av Mondo-respondenterna (60 %) använder Mondo dagligen eller veckovis. Resten 

använder det varje månad eller mer sällan. 

Ser användningen olika ut mellan fakulteterna 

Användningen är störst på den Humanistiska fakulteten (HUMFAK), något lägre på den 

Samhällsvetenskapliga fakulteten (SAMFAK) och ännu mindre på den Naturvetenskapliga fakulteten 

(NATFAK). På den Juridiska fakulteten (JURFAK) använder man knappt Mondo alls (väldigt få 

respondenter). Se tabell nedan. 

Ca 25 % av de SU-anställda (exklusive förvaltningen) använder Mondo. 

 

 

Organisation Andel 
Mondo-

användare 
på SU* 

Antal 
Mondo-

användare
* 

Antal 
respon-

denter som 
använder 
Mondo 

Antal 
respon-

denter med 
erfarenhet 
av Mondo 

Antal 
respon-
denter 

Antal 
anställda** 

NATFAK 19 % 343 223 246 317 1794 

HUMFAK 34 % 368 239 248 261 1091 

SAMFAK 28 % 463 301 308 378 1657 

JURFAK 4 % 8 5 12 23 183 

Annan  
exkl. förvaltn. 

20 % 32 21 30 60 159 

SU totalt exkl. 
förvaltn. 

25 % 1206 789 844 1039 4884 

 

 

*Utifrån statistik från Mondo som visar att det finns 1206 aktiva Mondo-användare på SU får man 

fram att andelen svarande användare bland användarna är 65 % (789/1206). 

Antagande: Samma procenttal svarande användare bland användarna gäller för respektive fakultet. 

** Information från personalavdelningen i januari 2013. Siffrorna exkluderar 

universitetsförvaltningen. 
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Ser användningen olika ut beroende på bakgrundsfaktorerna 

De flesta (81 %) som använder Mondo har medelgod eller stor datorerfarenhet. Användningen verkar 

inte bero på ålder utan är relativt jämt fördelad. Anledningen till att det är färre under 30 år 

respektive över 60 år beror snarare på hur åldersfördelningen ser ut på SU. 

Datorerfarenhet Andel (%) 
Ingen större datorerfarenhet: 19 
Medelgod datorerfarenhet: 51 
Stor datorerfarenhet: 30 
  
Ålder Andel (%) 
< 30 år 8 
30-39 år 27 
40-49 år 28 
50-60 år 23 
> 60 år 14 
  

Nöjdhetsindex för Mondo 

Hur nöjd är du med Mondo i sin helhet? 
Andelen nöjda och missnöjda användare är lika stor. 
 
Nöjdhetsindex (NI):  27 % Andel positiva svarande (betyg 4 eller 5) 
Missnöjdhetsindex (MI): 27 % Andel negativa svarande (betyg 1 eller 2) 
Övriga som inte har någon åsikt: 46 % Andel svarande som angivit betyg 3 eller Nyttjar ej 
 

 

Hur skiljer sig nöjdheten med Mondo i sin helhet mellan de fakulteter som använder Mondo? 
Nöjdhetsindex skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de fakulteter som använder Mondo. 
 
 NI MI 
Naturvetenskapliga fakulteten 28 % 29 % 
Humanistiska fakulteten 27 % 28 % 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 28 % 23 % 
   
Hur skiljer sig nöjdheten med Mondo i sin helhet mellan personer med olika datorerfarenhet? 
De som har stor datorerfarenhet är mest missnöjda. De har flest andel missnöjda samt betydande 
differens mellan andelen missnöjda och andelen nöjda. 
 
 NI MI 
Ingen större datorerfarenhet 27 % 30 % 
Medelgod erfarenhet 30 % 23 % 
Stor datorerfarenhet 21 % 34 % 
   

27 46 27

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mondo
Missnöjda

Ingen åsikt

Nöjda
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Hur skiljer sig nöjdheten med Mondo i sin helhet mellan personer med olika ålder? 
De som är mellan 50-60 år är mest missnöjda. De har flest andel missnöjda samt betydande differens 
mellan andelen missnöjda och andelen nöjda. 
 
 NI MI 
< 30 år 36 % 16 % 
30-39 år 31 % 29 % 
40-49 år 25 % 27 % 
50-60 år 22 % 34 % 
> 60 år 27 % 19 % 
   

Förbättringsområden för Mondo 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan de som är nöjda, missnöjda respektive inte har någon åsikt 

för respektive kvalitetsfaktor som undersökts i enkäten. I tabellen är de områden som behöver 

förbättras rödmarkerade. Dessa områden har fler missnöjda än nöjda samt en betydande differens 

mellan andelen positiva och andelen negativa respondenter. 

Hur nöjd är du med … Andel positiva 
svarande 

(betyg 4 eller 5) 

Andel negativa 
svarande 

(betyg 1 eller 2) 

Övriga -  
har ingen 

åsikt 
… att hantera deltagare på en sajt? 25 % 25 % 50 % 
… att hantera filer? 42 %  20 % 38 % 
… att hantera inlämningsuppgifter? 25 % 18 % 57 % 
… kommunikationsmöjligheterna? 29 % 21 % 50 % 
… utbudet av funktionalitet? 19 % 26 % 55 % 
… att skapa sajter? 18 % 22 % 60 % 
… navigation och återkoppling i gränssnittet? 10 % 39 % 51 % 
… effektiviteten i användningen? 22 % 35 % 43 % 
… manualer och instruktioner? 13 % 32 % 55 % 
… hjälpfunktionen i Mondo? 9 % 28 % 63 % 
… Mondosupporten via helpdesk? 17 % 11 % 72 % 
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Figur 1: Nöjdhets- och missnöjdhetsindex för respektive kvalitetsfaktor för Mondo 
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Det som först och främst behöver förbättras är användbarheten, navigationen, återkopplingen i 

gränssnittet och effektiviteten i användningen. 

På andra plats kommer missnöjet med användarstödet. Först och främst hjälpfunktionen i Mondo 

men även manualer och instruktioner. 

Om man tittar på fritextsvaren från de 476 personer som skrivit ner vilka 3 förbättringar de skulle 

prioritera om de fick välja får man fram följande: 

Användarvänligheten och gränssnittet är det i särklass största problemet med Mondo. Användarna 

upplever att layouten är tråkig och ser ålderdomlig ut. Systemet är ”stelt” och inte flexibelt till sin 

struktur. Dessutom finns det många funktioner, s k verktyg i Mondo, som används till nästan samma 

sak vilket är förvirrande. Många har problem att navigera och förstå var de ska hitta olika 

inställningar, de upplever uppbyggnaden av Mondo som ologisk och den följer inga välbekanta 

principer.  Återkopplingen i gränssnittet brister också. Det är svårt att förstå och känna sig trygg med 

vad som kommer att hända när man utfört vissa uppgifter och inställningar. För nya användare eller 

sällananvändare är det speciellt svårt. De som upplever att de är nöjda med Mondo säger att de 

främst använder det till att lägga upp dokument till sina studenter. 

Det näst största problemet är deltagarhantering. Det kan gälla allt ifrån inloggning, roller och 

behörigheter till grupperhantering. Just grupphantering är ett problemområde som påverkar många 

av de övriga funktionerna i Mondo som inlämningsuppgifter och kommunikation. 

Därefter kommer många synpunkter om filhantering och inlämningsuppgifter. Filhanteringen 

upplevs som omodern och omständlig. Många saknar ”drag-and-drop” funktionalitet och en 

lättöverskådlig och lätthanterad mappstruktur. Vidare saknas effektivitet i hanteringen och 

bedömningen av inlämningsuppgifter. 

En annan stor brist i Mondo handlar om kommunikation och samarbete. Det berör funktioner som 

att kunna jobba i grupp med inlämningsuppgifter, diskussionsforum för att föra diskussioner inom 

gruppen eller privat mellan två personer samt att skicka meddelanden och e-post. Det finns många 

olika ställen att kommunicera ifrån och det är svårt att hitta meddelanden. 

Användarstödet i form av manualer, instruktioner och hjälpfunktionen i Mondo behöver bli tydligare 

och enklare och finnas åtminstone helt på svenska. 

24 personer tycker inte att det är någon idé att försöka förbättra Mondo, de rekommenderar istället 

att byta ut plattformen. 
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Ett urval fritextsvar med synpunkter på Mondo 

Följande fritextsvar summerar bra den totala problembilden med Mondo: 
 
Det skulle vara bra om det var enklare att skapa kurser, hantera studenter och inlämningsuppgifter 

samt spridning av information till delmängder av studenter på en viss kurs. 

 

Nedan visas ett representativt urval av de synpunkter som inkommit via fritextsvaren: 

Synpunkter om användbarhet och struktur 

Det är inte okej att erbjuda något som går trögt. Skapa mervärde och framgångskänsla genom att 

erbjuda mer intuitiv och flexibel lärplattform. 

Byt ut Mondo, det är stelt, oflexibelt och gynnar inte kommunikation eller andra modaliteter än text. 

Efter åtskilliga års intensivt arbete med Mondo är jag fortfarande osäker på hanteringen av olika 

verktyg. Jag vet inte varför det fortsätter att upplevas som stelt och komplicerat. Det kanske är 

oundvikligt, och jag har tyvärr svårt att sätta fingret på vad det exakt är som behöver förbättras. Allt 

som oftast känns det som ett problem jag måste lösa snarare än den hjälp det faktiskt är. 

Användarvänligheten 

Tydligare, enklare och snyggare gränssnitt. 

Svårt att ibland förstå var man är och svårt att då backa sig uppåt/bakåt igen. 

Tyvärr skulle Mondo behöva tänkas om från grunden. Ett mer användarvänligt grafiskt gränssnitt. 

Snabbare och enklare navigering. Större möjligheter till att påverka utseendet. 

 

Förenkla layouten så att det blir mer pedagogiskt och underlättar att hitta den funktionen man är ute 

efter. Det är dessutom alldeles för många klickar för komma till den sida man vill. 

 

Jag upplever att Mondo är bara litet mer än en extern gemensam plats att lagra filer som kan tas 

fram av flera personer, mer som en extern gemensam hårddisk. Det kan vara användbar men är inte 

så tilltalande. Att få jobba i en mer attraktiv, flexibel, interaktiv miljö skulle vara roligare. 

 

Det finns så många möjligheter för kommunikation mellan lärare och student (drop box, chat, 

meddelande, vanlig epost...) att det är ibland svårt att hitta meddelanden. Studenterna använder allt 

även om man säger tydligt till vilket verktyg man vill att de använder. Men detta är väl inte Mondos 

fel. 

 

Bättre intuitivare struktur ur didaktisk synvinkel (t ex ett linjärt flöde av material/resurser, uppgifter, 

inlämning etc) 

 

Mondo är oerhört plottrig och ickeintuitiv. Skulle behöva en förbättring av användargränssnittet. 

 

Gränssnittet känns ålderdomligt och tråkigt!  

 

Känns som ett ålderdomligt gränssnitt som inte alls är självinstruerande. 
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Synpunkter om deltagarhantering 

Hanteringen av deltagare (deltagarlistor, skapa grupper mm) är inte så smidigt.  

 

Funktion som kan hantera gruppindelning av medlemmarna inom en kurssite. Skulle underlätta 

mycket om det enkelt gick att skapa mindre grupper för t ex grupparbeten. 

 

När det är stora studentgrupper måste man kunna skapa mindre grupper. Det kan handla om flera 

undervisande lärare som samsas om en sajt, eller att man som ensam lärare har delat in studenterna 

i grupper. Detta gäller främst att hantera deltagarna på en sajt. Det är krångligt att hela tiden leta 

efter "sina" studenter/de studenter man vill åt. 

 

Se till att jag kan anpassa deltagarlistan så att jag får fram personnummer på studenterna även i 

kurssajter. Detta underlättar kommunikationen av betyg m.m. till ladokansvarig. Nu måste jag lägga 

till varje students personnummer manuellt på deltagarlistorna, trots att uppgifterna finns på annat 

håll ("sajtinformation").  

Se till att projektsajter kan skapas utifrån existerande gruppindelningen av stora studentkullar. Nu 

måste jag lägga in studenter manuellt.  

 

Lättare att skapa olika typer av grupper för studenter (analogt med hur man skapar olika 

konstellationer i klassrummet för olika syften). 

 

Lättare för studenter att logga in, färre svårigheter för kurslärare, tydligare instruktioner. 

 

Att man kan använda personnummer istället för SU identitet. Det uppstår en osäkerhet i 

examination/inlämningar när man inte kan koppla till personnumret. 

 

Söka ut och printa grupper inom "grupperna" och att göra egna sajter för dessa grupper utan att 

mista information om deltagarna  (Ex. exporterar man en grupp och gör en projektsajt istället tappar 

man infon om personnummer och kan inte rapportera betyg utan att gå tillbaks till den "stora" sajten 

som gruppen genererades ur"; alt. kunna importera grupperna till ladok för att kunna göra närvaro 

och betygslistor. 
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Resultat för textmatchningsverktyget Turnitin 

När och hur används Turnitin 

Turnitin har funnits på SU sedan hösten 2011. Sedan juli 2012 har det även varit möjligt att använda 

Turnitin via Mondo så att inlämningsuppgifter kan plagiatkontrolleras med automatik vid 

inlämningen. 

Majoriteten av de som använder Turnitin (60 %) gör det via separat inloggning. Men det senaste 

halvåret har så mycket som 40 % av användarna uppmärksammat och börjat använda Turnitin både 

via Mondo och separat inloggning. I sammanställningarna nedan syns även fördelning över hur de 

som använder Turnitin väljer vilka uppgifter de kontrollerar. 

Hur använder du Turnitin? Andel (%) 
Via separat inloggning i Turnitin 60 
Via Mondo 26 
Både via separat inloggning och via Mondo 14 
 

När använder du Turnitin för plagiatkontroll? Andel (%) 
På alla inlämningsuppgifter 28 
På ett slumpvis urval av inlämningsuppgifter 6 
På ett specifikt urval av inlämningsuppgifter (t ex alla uppsatser på en viss nivå) 38 
När jag misstänker plagiering 28 
  

Ser användningen olika ut mellan fakulteterna 

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten (SAMFAK) har flest Turnitin-användare både procentuellt sett 

och till antalet användare. Den Juridiska fakulteten (JURFAK) och gemensamma verksamheter (exkl. 

förvaltningen och fakulteterna) använder i princip inte alls Turnitin (väldigt få respondenter). Se 

tabell nedan. 

Ca 8 % av de SU-anställda (exklusive förvaltningen) använder Turnitin. 

 

Organisation Andel 
Turnitin-

användare 
på SU* 

Antal 
Turnitin-

användare
* 

Antal 
respon-

denter som 
använder 

Turnitin*** 

Antal 
respon-

denter med 
erfarenhet 
av Turnitin 

Antal 
respon-
denter 

Antal 
anställda** 

NATFAK 4 % 75 36 35 317 1794 

HUMFAK 9 % 96 46 37 261 1091 

SAMFAK 13 % 218 105 98 378 1657 

JURFAK 2 % 4 2 2 23 183 

Annan  
exkl. förvaltn. 

4 % 6 3 3 60 159 

SU totalt exkl. 
förvaltn. 

8 % 399 192 175 1039 4884 
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*Utifrån statistik från Turnitin som visar att det finns 399 registrerade Turnitin-användare på SU får 

man fram att andelen svarande användare bland användarna är ca 50 % (192/399). 

Antagande: Samma procenttal svarande användare bland användarna gäller för respektive fakultet. 

** Information från personalavdelningen i januari 2013. Siffrorna exkluderar 

universitetsförvaltningen. 

***Siffrorna för antalet som använder respektive har erfarenhet av Turnitin baseras på svar från olika 

frågor. Då dessa är inkonsekvent ifyllda blir ibland antalet användare högre än de som har erfarenhet 

vilket inte borde vara fallet. 

 

Ser användningen olika ut beroende på bakgrundsfaktorerna 

De flesta (87 %) som använder Turnitin har medelgod eller stor datorerfarenhet och användningen är 

störst i åldersgruppen 40-60 år. 

Datorerfarenhet Andel (%) 
Ingen större datorerfarenhet: 13 
Medelgod datorerfarenhet: 46 
Stor datorerfarenhet: 41 
  
Ålder Andel (%) 
< 30 år 9 
30-39 år 19 
40-49 år 28 
50-60 år 28 
> 60 år 16 
  

Nöjdhetsindex för Turnitin 

Hur nöjd är du med Turnitin i sin helhet? 
Andelen nöjda användare är större än andelen missnöjda användare. 
   
Nöjdhetsindex (NI):  27 % Andel positiva svarande (betyg 4 eller 5) 
Missnöjdhetsindex (MI): 20 % Andel negativa svarande (betyg 1 eller 2) 
Övriga som inte har någon åsikt: 53 % Andel svarande som angivit betyg 3 eller Nyttjar ej 
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Hur skiljer sig nöjdheten med Turnitin i sin helhet mellan de fakulteter som använder Turnitin? 
På den Samhällsvetenskapliga fakulteten är man mest nöjd. De har fler nöjda än missnöjda 
användare och en betydande differens mellan dessa. 
De som arbetar på den Naturvetenskapliga fakulteten är mest missnöjda. De har flest andel 
missnöjda samt fler missnöjda än nöjda användare.  
 
 NI MI 
Naturvetenskapliga fakulteten 20 % 26 % 
Humanistiska fakulteten 23 % 20 % 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 30 % 19 % 
   
 
Hur skiljer sig nöjdheten med Turnitin i sin helhet mellan personer med olika datorerfarenhet? 
Datorerfarenheten påverkar inte nämnvärd totalnöjdheten med Turnitin. De som inte har någon 
större erfarenhet samt de som har medelgod datorerfarenhet har betydligt fler nöjda än missnöjda 
användare. De med stor datorerfarenhet däremot har lika stor andel nöjda som missnöjda 
användare. 
 NI MI 
Ingen större datorerfarenhet 29 % 13 % 
Medelgod erfarenhet 29 % 20 % 
Stor datorerfarenhet 24 % 23 % 
   
Hur skiljer sig nöjdheten med Turnitin i sin helhet mellan personer med olika ålder? 
De yngre är mer nöjda än de äldre och ju yngre man är desto nöjdare är man. 
De som är mellan 50-60 år är mest missnöjda, men samtidigt har de nästan lika stor andel missnöjda 
som nöjda användare. 
 
 NI MI 
< 30 år 36 % 14 % 
30-39 år 32 % 18 % 
40-49 år 30 % 21 % 
50-60 år 22 % 24 % 
> 60 år 21 % 18 % 
   

Förbättringsområden för Turnitin 

Det som främst behöver förbättras i Turnitin är användarstödet. Först och främst hjälpfunktionen 

men även manualer och instruktioner då det är betydligt fler användare som är missnöjda än nöjda 

med dessa. Därefter behöver användbarheten i form av navigation och återkoppling i gränssnittet 

förbättras, men där är differensen mindre mellan de missnöjda och nöjda användarna. Samtidigt är 

man betydligt mer nöjd än missnöjd med användbarhetsaspekten ”effektiviteten i användningen”. 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan de som är nöjda, missnöjda respektive inte har någon åsikt 

för respektive kvalitetsfaktor som undersökts i enkäten. I tabellen är de områden som behöver 

förbättras rödmarkerade. Dessa områden har fler missnöjda än nöjda samt en betydande differens 

mellan andelen positiva och andelen negativa respondenter. 

  



Användarnas uppfattning om SU:s centrala IT-stöd för undervisning 2012 

 

 

  
20 (44)  

 

  

 

Hur nöjd är du med … Andel positiva 
svarande 

(betyg 4 eller 5) 

Andel negativa 
svarande 

(betyg 1 eller 2) 

Övriga -  
har ingen 

åsikt 
… navigation och återkoppling i gränssnittet? 19 % 24 % 57 % 
… effektiviteten i användningen? 27 % 17 % 56 % 
… manualer och instruktioner? 14 % 21 %  65 % 
… hjälpfunktionen? 7 % 16 % 77 % 
… supporten via helpdesk? 10 % 6 % 84 % 

 

 

Figur 2: Nöjdhets- och missnöjdhetsindex för respektive kvalitetsfaktor för Turnitin 

 

 

Ett urval fritextsvar med synpunkter på Turnitin 

Nedan visas några synpunkter som inkommit via fritextsvaren: 

Verktyg för plagiatkontroll etc., är mycket bra. Detta bör dock kommuniceras ut till institutionerna 

där man kanske fortfarande är osäker på vilka möjligeter som finns! 

 

Informationen om Turnitin på universitetets hemsida är lite otydlig. Det framgick inte (för mig) att 

lärare som enbart vill använda programmet inom Mondo inte behöver specifik inloggningsuppgift. 

 

Jag googlar for plagiatkontroll. Man kopierar innehåll från webben, inte kompisars uppsatser. 

 

Vi använder inte Turnitin. Lärarna tycker att gränssnittet är obegripligt, så vi köper Urkund i stället. 
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Resultat för e-mötesverktyget AdobeConnect 

Hur ofta används AdobeConnect 

AdobeConnect har funnits på SU sedan 2010. 

Majoriteten av AdobeConnect-respondenterna (72 %) använder det bara några gånger per år. 18 % 

använder det varje månad och endast övriga 10 % använder det mer ofta än så. 

Vad används AdobeConnect till 

Användarna har svarat att de främst använder AdobeConnect till möten av olika slag: 

• Arbetsmöten, projektmöten, internationella samarbeten, samarbetsmöten med andra 

högskolor, möten med forskare, interna möten, handledning med studenter, möten med 

utländska kollegor, intervjuer 

Men de använder det även till: 

• Nätbaserade kurser/distanskurser 

• Diskussioner och samarbeten mellan studentgrupper och lärare 

• Föreläsningar/webbseminarium 

Ett antal personer har svarat att de inte kände till att verktyget fanns och vad det används till. 

Ser användningen olika ut mellan fakulteterna 

Användningen av AdobeConnect är relativt jämt spridd över fakulteterna. Flest antal användare finns 

på de Naturvetenskapliga (NATFAK) och Samhällsvetenskapliga (SAMFAK) fakulteterna. Se tabell 

nedan. 

Ca 5 % av de SU-anställda (exklusive förvaltningen) använder AdobeConnect. 

 

 

Organisation Andel 
Adobe 

Connect-
användare 

på SU* 

Antal 
Adobe 

Connect-
användare

* 

Antal 
respon-

denter som 
använder 

Adobe 
Connect*** 

Antal respon-
denter med 

erfarenhet av 
Adobe 

Connect 

Antal 
respon-
denter 

Antal 
anställda

** 

NATFAK 4 % 79 47 58 317 1794 

HUMFAK 5 % 51 30 33 261 1091 

SAMFAK 5 % 79 47 60 378 1657 

JURFAK 4 % 7 4 5 23 183 

Annan  
exkl. förvaltn. 

13 % 20 12 11 60 159 

SU totalt exkl. 
förvaltn. 

5 % 236 140 167 1039 4884 
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*Utifrån statistik från AdobeConnect som visar att det finns 236 unika AdobeConnect-användare på 

SU får man fram att andelen svarande användare bland användarna är ca 60 % (140/236). 

Antagande: Samma procenttal svarande användare bland användarna gäller för respektive fakultet. 

** Information från personalavdelningen i januari 2013. Siffrorna exkluderar 

universitetsförvaltningen. 

***Siffrorna för antalet som använder respektive har erfarenhet av AdobeConnect baseras på svar 

från olika frågor. Då dessa är inkonsekvent ifyllda blir ibland antalet användare högre än de som har 

erfarenhet vilket inte borde vara fallet. 

 

 

Ser användningen olika ut beroende på bakgrundsfaktorerna 

De flesta (93 %) som använder AdobeConnect har medelgod eller stor datorerfarenhet. 

Användningen är störst i åldersgruppen 40-49 år och sjunker både nedåt och uppåt i åldrarna. 

Datorerfarenhet Andel (%) 
Ingen större datorerfarenhet: 7 
Medelgod datorerfarenhet: 45 
Stor datorerfarenhet: 48 
 

Ålder Andel (%) 
< 30 år 5 
30-39 år 22 
40-49 år 34 
50-60 år 26 
> 60 år 13 
  

Nöjdhetsindex för AdobeConnect 

Hur nöjd är du med AdobeConnect i sin helhet? 
Det är en avsevärt större andel användare som är nöjda med AdobeConnect än som är missnöjda. 
 
Nöjdhetsindex (NI):  43 % Andel positiva svarande (betyg 4 eller 5) 
Missnöjdhetsindex (MI): 12 % Andel negativa svarande (betyg 1 eller 2) 
Övriga som inte har någon åsikt: 45 % Andel svarande som angivit betyg 3 eller Nyttjar ej 
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Hur skiljer sig nöjdheten med AdobeConnect i sin helhet mellan de fakulteter som använder 
AdobeConnect? 
Mest nöjd är man på den Samhällsvetenskapliga fakulteten, tätt följt av den Humanistiska fakulteten. 
Inom varje fakultet är andelen nöjda avsevärt mycket högre än andelen missnöjda. 
 
 NI MI 
Naturvetenskapliga fakulteten 38 % 13 % 
Humanistiska fakulteten 47 % 10 % 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 49 % 9 % 
   
Hur skiljer sig nöjdheten med AdobeConnect i sin helhet mellan personer med olika 
datorerfarenhet? 
Mest nöjda är de med medelgod datorerfarenhet, tätt följda av de med stor datorerfarenhet. 
Av de som har medelgod eller stor datorerfarenhet är andelen nöjda långt större än andelen 
missnöjda. 
Av de som inte har någon större datorvana är andelen missnöjda större än andelen nöjda användare. 
Samtidigt måste man beakta att antalet personer som svarat att de inte har någon större 
datorerfarenhet och som använder AdobeConnect är väldigt få, endast 7 personer. 
 
 NI MI 
Ingen större datorerfarenhet 22 % 33 % 
Medelgod erfarenhet 46 % 11 % 
Stor datorerfarenhet 42 % 9 % 
   
Hur skiljer sig nöjdheten med AdobeConnect i sin helhet mellan personer med olika ålder? 
Nöjdheten skiljer sig inte nämnvärt åt beroende på ålder. I alla åldersgrupper är andelen nöjda långt 
större än andelen missnöjda. 
De som är under 30 år har ett lägre nöjdhetsindex än övriga åldersgrupper, samtidigt som inga är 
missnöjda. Det är dock endast 6 personer under 30 år som svarat. 
 
 NI MI 
< 30 år 33 % 0 % 
30-39 år 43 % 7 % 
40-49 år 45 % 11 % 
50-60 år 42 % 19 % 
> 60 år 41 % 12 % 
   

Förbättringsområden för AdobeConnect 

Det som behöver förbättras i AdobeConnect är ljud- och bildinställningarna. 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan de som är nöjda, missnöjda respektive inte har någon åsikt 

för respektive kvalitetsfaktor som undersökts i enkäten. I tabellen är de områden som behöver 

förbättras rödmarkerade. Dessa områden har fler missnöjda än nöjda samt en betydande differens 

mellan antalet positiva och negativa respondenter. 
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Hur nöjd är du med … Andel positiva 
svarande 

(betyg 4 eller 5) 

Andel negativa 
svarande 

(betyg 1 eller 2) 

Övriga -  
har ingen 

åsikt 
… kommunikationsmöjligheterna? 48 % 10 % 42 % 
… att hantera mötesdeltagare? 38 % 13 % 49 % 
… att ställa in ljud och bild? 24 %  30 % 46 % 
… att hantera filer? 22 % 18 % 60 % 
… samarbetsmöjligheterna? 34 % 9 % 57 % 
… utbudet av funktionalitet? 31 % 11 % 58 % 
… att skapa rum för e-möten? 41 % 11 % 48 % 
… navigation och återkoppling i gränssnittet? 27 % 16 % 57 % 
… effektiviteten i användningen? 33 % 16 % 51 % 
… manualer och instruktioner? 14 % 14 % 72 % 
… hjälpfunktionen i AdobeConnect? 13 % 13 % 74 % 
… supporten via CaféConnect? 10 % 7 % 83 % 
 

 

Figur 3: Nöjdhets- och missnöjdhetsindex för respektive kvalitetsfaktor för AdobeConnect 
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Ett urval fritextsvar med synpunkter på AdobeConnect 

Mycket bra att man kan spela in på Adobe Connect. Dock är det lite väl krångligt att spara ner det 

inspelade på sin egen dator om man vill spara det för framtiden. Jag har t.ex. förinspelade 

videopresentationer (bild på presentatören samt power points) som jag skulle vilja spara för 

framtiden. Då behöver jag stödprogram för att kunna ladda ner det, sen behöver jag köra 

presentationen i realtid igen. Det går alltså inte att bara kopiera över innehållet. Lite bökigt om det är 

längre presentationer. 

en hel del av verktygen som finns skulle kunna vara mycket bättre. Moodlebaserat vle t.ex., 

streaming salar, one touch lecture capture, mycket mer support for connect så att studenter med 

strulande ljud skulle kunna tas ut under lektionen av iktpedagog. 

Enligt min erfarenhet klarar Adobe connect inte av videolänk (det blir superhackigt), utan funkar bara 

som telefonkonferens, men med fördelen att man kan göra tummen upp och ned, begära ordet, göra 

skriftliga inlägg och dela filer. 
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Resultat för enkätverktyget eVal 

Vad används eVal till 

Huvudsyftet med eVal är att erbjuda lärarna ett verktyg för att elektroniskt kunna hantera 

kursvärderingar. Förutom kursvärderingar används eVal till personalenkäter och andra enkäter till 

studenterna. 

Hur ofta används eVal 

eVal har funnits på SU sedan 2003. 

100 personer har svarat att de har erfarenhet av eVal. 72 personer har svarat att de använder eVal 

för kursvärderingar. Detta kan jämföras med att ca 200 personer skapat och publicerat enkäter i eVal 

de tre senaste terminerna. 

Majoriteten (60 %) av de som svarat att de använder eVal använder det för kursvärdering i alla sina 

kurser. 

Ser användningen olika ut mellan fakulteterna 

Användningen varierar något mellan fakulteterna, men är överlag väldigt låg. I princip kan man anta 

att varken den Juridiska fakulteten (JURFAK) eller övriga verksamheter (exkl. förvaltningen och 

fakulteterna) använder eVal. Flest antal användare finns på den Humanistiska fakulteten (HUMFAK) 

och den Samhällsvetenskapliga fakulteten (SAMFAK). Se tabell nedan.  

Ca 4 % av de SU-anställda (exklusive förvaltningen) använder eVal. 

 

 

Organisation Andel eVal-
användare 

på SU* 

Antal eVal-
användare

* 

Antal 
respon-

denter som 
använder 
eVal för 

kursvärderi
ngar 

Antal 
respon-

denter med 
erfarenhet 

av eVal 

Antal 
respon-
denter 

Antal 
anställda** 

NATFAK 1 % 24 12 18 317 1794 

HUMFAK 5 % 54 27 33 261 1091 

SAMFAK 3 % 52 26 38 378 1657 

JURFAK 3 % 6 3 5 23 183 

Annan  
exkl. förvaltn. 

5 % 8 4 7 60 159 

SU totalt exkl. 
förvaltn. 

4 % 200 72 101 1039 4884 
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*Utifrån statistik från eVal som visar att det finns 200 aktiva eVal-användare på SU får man fram att 

andelen svarande användare bland användarna är ca 50 % (101/200). 

Antagande: Samma procenttal svarande användare bland användarna gäller för respektive fakultet. 

** Information från personalavdelningen i januari 2013. Siffrorna exkluderar 

universitetsförvaltningen. 

 

Ser användningen olika ut beroende på bakgrundsfaktorerna 

De flesta (87 %) som använder eVal har medelgod eller stor datorerfarenhet. Användningen är störst 

i åldersgruppen 50-60 år. I åldersgruppen under 30 år är det knappt några eVal-användare alls. 

 

Datorerfarenhet Andel (%) 
Ingen större datorerfarenhet: 13 
Medelgod datorerfarenhet: 50 
Stor datorerfarenhet: 37 
 

Ålder Andel (%) 
< 30 år 2 
30-39 år 21 
40-49 år 27 
50-60 år 35 
> 60 år 15 
  

Nöjdhetsindex för eVal 

Hur nöjd är du med eVal i sin helhet? 
Missnöjet är stort med eVal. Andelen negativa användare är betydligt större än andelen positiva. 
 
Nöjdhetsindex (NI):  18 % Andel positiva svarande (betyg 4 eller 5) 
Missnöjdhetsindex (MI): 36 % Andel negativa svarande (betyg 1 eller 2) 
Övriga som inte har någon åsikt: 46 % Andel svarande som angivit betyg 3 eller Nyttjar ej 
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Hur skiljer sig nöjdheten med eVal i sin helhet mellan de fakulteter som använder eVal? 
På den Samhällsvetenskapliga fakulteten är man väldigt missnöjd med eVal. Andelen missnöjda 
användare är avsevärt större än andelen nöjda. 
Detsamma gäller för den Humanistiska fakulteten, men där är differensen inte lika stor. 
På den Naturvetenskapliga fakulteten är det omvänt att andelen nöjda är något större än andelen 
missnöjda. Dessutom har man inte alls lika stor andel missnöjda användare. 
 
 NI MI 
Naturvetenskapliga fakulteten 22 % 17 % 
Humanistiska fakulteten 19 % 34 % 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 16 % 39 % 
   
 

Hur skiljer sig nöjdheten med eVal i sin helhet mellan personer med olika datorerfarenhet? 
De som har stor datorerfarenhet är mest missnöjda. 
 
 NI MI 
Ingen större datorerfarenhet 18 % 36 % 
Medelgod erfarenhet 17 % 32 % 
Stor datorerfarenhet 19 % 42 % 
   
 
Hur skiljer sig nöjdheten med eVal i sin helhet mellan personer med olika ålder? 
De som är mellan 30-39 år är mest missnöjda. De har flest andel missnöjda samt betydande differens 
mellan andelen missnöjda och andelen nöjda. 
I åldersgruppen under 30 år är det endast 3 personer som svarat. 
 
 NI MI 
< 30 år 0 % 33 % 
30-39 år 17 % 43 % 
40-49 år 19 % 35 % 
50-60 år 12 % 33 % 
> 60 år 33 % 33 % 
   

Förbättringsområden för eVal 

Det som först och främst behöver förbättras är användbarheten. Det handlar om 

layoutmöjligheterna och att skapa enkäter, navigation, återkoppling i gränssnittet och effektiviteten i 

användningen. Även användarstödet, i form av hjälpfunktionen samt manualer och instruktioner, 

behöver förbättras. 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan de som är nöjda, missnöjda respektive inte har någon åsikt 

för respektive kvalitetsfaktor som undersökts i enkäten. I tabellen är de områden som behöver 

förbättras rödmarkerade. Dessa områden har fler missnöjda än nöjda samt en betydande differens 

mellan antalet positiva och negativa respondenter. 
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Hur nöjd är du med … Andel positiva 
svarande 

(betyg 4 eller 5) 

Andel negativa 
svarande 

(betyg 1 eller 2) 

Övriga -  
har ingen 

åsikt 
… utbudet av frågetyper med tillhörande 
svarsalternativ? 

38 % 19 % 43 % 

… administreringen av enkäterna (utskick, 
insamling, hantering)? 

31 % 30 % 39 % 

… rapportfunktionaliteten, d v s olika sätt att 
presentera resultatet på? 

26 % 27 % 47 % 

… layoutmöjligheterna? 14 % 42 % 44 % 
… att skapa enkäter? 23 % 29 % 48 % 
… navigation och återkoppling i gränssnittet? 14 % 39 % 47 % 
… effektiviteten i användningen? 18 % 39 % 43 % 
… manualer och instruktioner? 12 % 28 % 60 % 
… hjälpfunktionen? 11 % 31 % 58 % 
… supporten? 15 % 12 % 73 % 
    
 

Figur 4: Nöjdhets- och missnöjdhetsindex för respektive kvalitetsfaktor för eVal 
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Ett urval fritextsvar med synpunkter på eVal 

EVal är krångligt, ger för lite information, ej proffsigt, mer som något man använder för att det inte 

finns annat alternativ. 

Ett verktyg liknande eval måste finnas, och bör helst integreras i mondo (iaf för kursutvärderingar). 

Problemet med eval är att få studenterna att skicka in, dvs det har inte så mycket med systemet i sig 

att göra som själva onlineformen.  
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Förbättringar till nästa års enkät 
Informationstexten i det utskickade mejlet bör innehålla information om vilka enkäten skickas till. 

Det bör eventuellt även stå något om att det är oundvikligt att folk som inte är berörda (t ex 

vaktmästare, webbredaktörer m fl) får utskicket och att de då kan bortse från det. 

Det bör tydligare framgå vem enkäten riktar sig till. Att det står att målet är att mäta hur nöjda 

användarna är med de fyra systemen Mondo, Turnitin, AdobeConnect och eVal är inte tillräckligt. 

Folk vill gärna hjälpa till och svara trots att de inte har någon erfarenhet eller så har de läst slarvigt. 

Därför måste det vara möjligt att komma vidare i enkäten på ett snyggt sätt genom att få möjligheten 

att välja alternativet ”Ingen erfarenhet av systemen”.  Att detta inte var möjligt skapade irritation. 

Frågan ”Vilka IT-stöd har du erfarenhet av” är för otydlig. Det blir tydligare om man skriver "Vilka IT-

stöd har du provat/testat?". Ett syfte är att få fram vilka som provat ett verktyg men som inte 

använder det. För varje verktyg fanns en fråga om hur ofta man använder verktyget med alternativet 

aldrig som ett av valen. 

Bakgrundsfrågan om vilken roll man har behöver formuleras om för att nå sitt syfte. Tänkbart nytt 

alternativ skulle kunna vara: 

• arbetar med undervisning hel- eller deltid 

• undervisar inte men arbetar med administrativt stödjande funktioner för utbildning 

• har enbart andra arbetsuppgifter än ovanstående två alternativ 

Något fritextfält upplevdes som för litet. 
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Bilaga: Webbenkäten 
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