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1. Abstract 
Background 
Web based questionnaires are today the standard method of collecting course evaluations. 
Smartphones are now used by a great majority of the Swedish population. This enables a vast array 
of novel mobile phone uses, among these is course evaluation. 
 
Aims 
This study evaluates possible complications as well as benefits of a smartphone application as a 
course evaluation tool as a supplement to a web based tool. 
 
Method 
An iPhone application that plugged in to an existent web based course evaluation tool for clinical 
rotations was developed. Evaluations sent in through the app were compared with those sent in 
through the web based tool. 
 
Results 
Approximately 49 % of the student population had an iPhone. During the affected period 3 340 
evaluations were sent in, of these 22.8 % were sent from the app. The median (interquartile range) 
score for evaluations sent from the app was 4.50 (3.70-5.20) versus 4.60 (3.70-5.20) for the web 
(p=0.24). Free text comment rate was 50.5 % for the app versus 49.9 % for the web (p=0.80). The 
rate of complete evaluations was 98.9 % for the app versus 96.1 % for the web (p<0.001). 
 
Conclusion 
Introducing a smartphone application as a complement to a pre-existing web based course 
evaluation tool showed a high penetration rate in its first year. Evaluations from the app were more 
complete than those sent in from the web and did not differ in free text comment frequency or 
median score. 
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2. Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Skriftliga kursutvärderingar har sedan länge använts inom många utbildningar som ett verktyg för 
kvalitetssäkring. Sedan början av 2000-talet har allt fler utbildningar och lärosäten gått över från 
pappers- till webb-baserade verktyg för kursutvärdering. I övergången mellan papper och webb 
lyftes farhågor kring webb-baserade verktygs förväntade svagheter. Generellt fann man en försämrad 
genomsnittlig svarsfrekvens men en förbättrad frekvens av fria kommentarer. 
 
De senaste åren har IT-landskapet förändrats drastiskt med ett allt större fokus på smarta telefoner. 
Detta är en trend där Sverige gått i bräschen och har världens tredje högsta genomslag av smarta 
telefoner. Den höga tillgängligheten har lett till att en stor del av befolkningen nu rutinmässigt 
använder sina telefoner till sökning av information och hantering av bankärenden. Denna utveckling 
öppnar upp för introduktion av fler användningsområden som exempelvis kursutvärderingar. 
 
Inför ett eventuellt införande av en app som utvärderingsverktyg har liknande farhågor som vid 
övergång till webb från papper lyfts. Oss veterligen har dock appar som utvärderingsverktyg aldrig 
tidigare studerats. Vi ville undersöka om utvärderingar som skickats med hjälp av en app på något 
sätt skiljer sig från utvärderingar skickade med ett webbverktyg avseende medelpoäng och 
kommentarsfrekvens. Utöver detta ville vi även undersöka om användare av en app tenderar hoppa 
över frågor och om de tenderar utvärdera under utvärderingsperiodens slutspurt i annan 
utsträckning än de som använder webben.  
 
På läkarprogrammet vid Uppsala universitet används sedan 2009 ett webb-baserat 
kursutvärderingsinstrument för att utvärdera programmets kliniska placeringar, KlinikKurt. Vi 
utvecklade en app till iPhone som skickade in utvärderingar i KlinikKurt-systemet som kunde 
användas parallellt med det befintliga webb-verktyget. Appen utformades för att efterlikna 
KlinikKurts webb-gränssnitt.  
 
Samtliga utvärderingar som inkommit under höstterminen 2012 och vårterminen 2013 inkluderades i 
studien. Totalt omfattade studien 3 340 utvärderingar varav 22.8 % hade skickats in med appen. Då 
cirka hälften av studenterna rapporterade att de hade en iPhone står klart att iPhone-innehavarna 
använt appen till strax under hälften av sina utvärderingar. 
 
Utvärderingar som skickades med appen skiljde sig inte från de skickade via webben avseende vare 
sig medelpoäng eller kommentarsfrekvens. Utvärderingar som skickats in via appen visade sig ha 
besvarat samtliga frågor i något högre utsträckning än webben. App-utvärderingar skickades i lägre 
utsträckning in under utvärderingsperiodens slutspurt. 
 
Följaktligen står det klart att det vid införandet av en app som komplement till ett webb-baserat 
kursutvärderingssystem uppnåddes ett högt genomslag på kort tid. Utvärderingar som skickades via 
app var mer kompletta än webb-utvärderingar och hade fria kommentarer i lika stor utsträckning. 
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3. Bakgrund 
 
Strukturerade skriftliga kursutvärderingar har länge använts inom utbildningar för att undersöka 
studenters inställning till sin utbildning och för att förbättra utbildningskvaliteten (1). 
Högskoleförordningen slår i kap 1, 14§, fast att studenter ska ges möjlighet att genomföra 
kursutvärderingar (2). Kursutvärderingar anses där ha två huvudsakliga funktioner; att studenterna 
på ett strukturerat sätt ska få reflektera över sin utbildning samt att utgöra ett underlag för 
kvalitetsutveckling. Utöver detta slår även Uppsala universitet fast i sitt pedagogiska program punkt 
2.2.1 att uppföljning och återkoppling på universitets utbildningar skall ske med hjälp av 
kursutvärderingar (3) något som även fastslås i Uppsala universitets riktlinjer för kursvärderingar (4). 
Vid en inventering av kursutvärderingar vid Uppsala universitet har man fastslagit att 
svarsfrekvenser utgör ett av de större problemen (5). För en hög tillförlitlighet hos utvärderingar är 
svarsfrekvensen viktig, men höga svarsfrekvenser kan vara svåra att uppnå. En faktor som har visats 
vara av stor vikt för svarsfrekvensen är utvärderingssystemets tillgänglighet (6).  
 
Traditionellt har kursutvärderingar genomförts via pappersenkäter som utdelats av fakultet för att 
fyllas i av studenter på den berörda utbildningen. Kring millennieskiftet fick en allt större del av 
populationen tillgång till internet. Detta föranledde att man på flera håll på mitten av 00-talet 
studerade hur en övergång från pappersbaserade till internetbaserade kursutvärderingsverktyg skulle 
påverka diverse aspekter av utvärderingskvaliteten (7). Effekterna på exempelvis svarsfrekvens och 
medelpoäng undersöktes i ett flertal studier (8-10). Generellt fann man att internetbaserade verktyg 
tenderade att generera lägre svarsfrekvenser än pappersbaserade utvärderingar, men att det var liten 
eller ingen skillnad i medelpoäng mellan utvärderingsverktygen (7-10). Vid övergången till 
webbutvärderingar från papper fanns det en farhåga att studenter skulle lämna fria kommentarer i 
lägre utsträckning än på papper (11). Studier har dock visat det motsatta förhållandet (7,12). Sedan 
webbutvärderingarnas introduktion har vissa andra format för utvärderingar testats, exempelvis 
utvärdering via sms (13) och utvärdering med hjälp av handdatorer (14). 
 
På bara ett par år har IT-landskapet genomgått en omvälvande omstrukturering då smarta telefoner 
tillkommit och fått stor spridning på kort tid. Andelen vuxna (15 - 64 år) med smart telefon i Sverige 
uppskattades 2012 till 86 %. Därmed rankades Sverige som det land i världen med tredje högst 
genomslag av smarta telefoner (15). Allteftersom smarta telefoner har ökat i popularitet har den 
mobila uppkopplingen mot nätet ökat. År 2012 användes i åldersgrupperna 16 - 35 år mobilt 
internet av drygt 83 % (16). Den ständiga tillgången till internet via telefonen har föranlett att mobila 
applikationer, “appar”, används i allt fler sammanhang. Under 2012 använde 81 % av svenskarna sin 
mobil för att söka adresser och kartor, 77 % för att söka fakta och 44 % sköta bankärenden (16). 
Således är tillgängligheten på smarta telefoner idag hög och användningsområdena många. Bland 
läkarstudenter används appar i hög utsträckning både i utbildningssyfte och som stöd vid 
handläggning av patienter (17). Således borde svenska läkarstudenter ha goda förutsättningar för att 
kunna acceptera även kursutvärderingar som ett användningsområde för smarta telefoner. 
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Genom att ta fram ett mobilt komplement till ett redan beprövat webb-baserat utvärderingsverktyg 
skulle man kunna öka tillgängligheten till den kursutvärderingsenkät som används för att utvärdera 
läkarprogrammets kliniska placeringar och på det sättet bidra till en utökad kvalitetssäkring av 
läkarutbildningen. Oss veterligen finns det i litteraturen ännu inte beskrivet att man använt mobila 
applikationer i kursutvärderingssyfte. Vi utvecklade en app för kursutvärderingar för att studera om 
utvärderingskvalitén påverkas av det nya utvärderingsformatet. 
 
 
3.1. Syfte 
Att undersöka om utvärderingar genomförda med en mobil applikation skiljer sig från utvärderingar 
som genomförts via ett webb-baserat verktyg avseende medelpoäng och avseende frekvensen av fria 
kommentarer. Som ett indirekt kvalitetsmått ville vi även se om andelen utvärderingar där samtliga 
frågor besvarats (”Kompletta utvärderingar”) skiljde sig mellan grupperna samt om andelen 
utvärderingar som skickats in under utvärderingsperiodens sista vecka skiljde sig åt mellan grupperna. 
 
 
3.2. Hypoteser 
a. Primär hypotes 
Utvärderingar skickade via mobila applikationer skiljer sig inte avseende medelpoäng jämfört med de 
utvärderingar som skickats via webben. 
 
b. Sekundära hypoteser 
Utvärderingar skickade via mobila applikationer skiljer sig inte jämfört med utvärderingar skickade 
via webben avseende  

1. förekomst av fria kommentarer 
2. andelen kompletta utvärderingar 
3. andel utvärderingar som skickats in under utvärderingsperiodens sista vecka 
4. könsfördelning hos utvärderande studenter 
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4. Metod 
Studien genomfördes på Uppsala universitets läkarprogram mellan augusti 2012 och juni 2013. 
Läkarprogrammet vid Uppsala universitet omfattar 11 terminer varav 5,5 terminer på kliniska 
placeringar. Under dessa terminer genomför studenterna cirka 30 olika kliniska specialiteter för 
verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Inom majoriteten av dessa kliniska placeringar verkar en stor 
andel av studenterna på andra sjukhus i Mellansverige. Under höstterminen 2012 gick 499 studenter 
på läkarprogrammets kliniska terminer respektive 509 under vårterminen 2013. 
 
 
4.1. Studiedesign 
Prospektiv statistisk analys av kvantitativa utvärderingar hämtade ur utvärderingsdatabasen för 
KlinikKurt. 
 
 
4.2. Material 
Läkarprogrammet vid Uppsala universitet använder sig av ett webb-baserat verktyg, “KlinikKurt”, 
för utvärdering av de kliniska placeringarna på utbildningen. Verktyget används för samtliga kliniska 
placeringar, både för de studenter som tjänstgör i Uppsala och för de som tjänstgör i andra delar av 
Mellansverige. Instrumentet är ett frågeformulär med 10 frågor med en Likert-skala 1-6 som var och 
en belyser olika aspekter av klinisk handledning samt en kommentarruta för fria kommentarer18. 
Studenter skickar in en utvärdering per klinisk placering och utvärderingen öppnar i anslutning till 
terminsstart och stänger cirka en vecka efter terminens slut. Utvärderingarna skickas in anonymt. 
 
För att kunna undersöka mobila applikationers eventuella effekt på utvärderingar utvecklades en 
mobil applikation för att skicka in utvärderingar till KlinikKurt-systemet. Appen utformades för att 
kommunicera med samma databas som det webb-baserade verktyget med minimala skillnader 
avseende funktion dem emellan. 
 
För att underlätta kommunikation med utvärderingsdatabasen och för att kunna återspegla 
webbverktygets funktion så precist som möjligt samt för att framgent underlätta eventuella 
konverteringar till andra mobila plattformar valdes utvecklingsramverket Apache Cordova / Adobe 
Phonegap. Detta för att kunna skriva appen till största del på samma programspråk som webb-
verktyget. För att underlätta uppbyggnad av gränssnitt och asynkron kommunikation med det skript 
som lägger in utvärderingarna i KlinikKurt-databasen användes jQuery Mobile som bas. Dock 
genomfördes stora modifikationer av det inbyggda gränssnittet för att efterlikna KlinikKurt-
hemsidan syftande till att användare som tidigare använt sig av webbverktyget skulle kunna känna sig 
hemma i gränssnittet från första gången den använder appen (Fig. 1). 
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Figur 1. T. v. del av startsidan för klinikkurt.se. T.h. startsidan för appen som anpassats för att efterlikna 
klinikkurt.se 
 
Gränssnittet för den mobila applikationen utformades för att efterlikna det webb-baserade verktyget 
med så kallade radioknappar (Fig. 2) men med flera anpassningar för att bättre passa den mindre 
skärmen, exempelvis gjordes text och knappar större. Gränssnittet i appen gjordes, till skillnad från 
webben, även tillgängligt utan tillgång till internet för att möjliggöra för användare att fylla i, men 
inte skicka in, sina utvärderingar utan tillgång till internet. 
 

 
Figur 2. a) Radioknappar på webben. b) Radioknappar i appen, anpassade för att enklare kunna användas på 
en mobil enhet. 
 
För att möjliggöra separation av utvärderingar genomförda via app och webb utformades appen och 
anpassades webb-verktyget så att en dold markör indikerade vilket verktyg som använts då studenten 
genomfört sin utvärdering. 
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All data för statistisk analys utgick från insamlat material från KlinikKurt och uthämtades ur 
MedFarm DoITs databas. Studenterna uppmanades löpande under terminerna att utvärdera varje 
avslutad klinisk placering via www.klinikkurt.se eller KlinikKurt-appen som fanns gratis tillgänglig 
till iOS via AppStore. För att uppmärksamma lanseringen av appen sattes i början av höstterminen 
2012 affischer upp i studenternas lunchrum och på universitetsbiblioteket på sjukhuset.  
 
För att mäta hur stor andel av studenterna som hade en iPhone och därmed tillgång till appen 
uppsöktes varje utvärderande kurs kring terminsskiftet mellan höstterminen 2012 och vårterminen 
2013. I möjligaste mån uppsöktes ett moment med obligatorisk närvaro för samtliga studenter. 
Studenterna fick besvara frågan ”Har du en iPhone?”. Det klargjordes även att frågan inte avsåg 
iPads eller andra smarta telefoner. 
 
 
4.3. Inklusionskriterium 
1) Inkommen utvärdering i KlinikKurt under höstterminen 2012 eller vårterminen 2013 
 
 
4.4. Exklusionskriterier 

1) Enkäter som saknade svar på ort eller placering 
2) Enkäter där samtliga frågor med Likert-skala lämnats obesvarade 
3) Enkäter som var identiska med en redan inkommen enkät avseende ort, placering och 

anonymt användar-ID 
 
 
 
4.5. Statistik 
Samtliga utvärderingar från höstterminen 2012 och vårterminen 2013 slogs ihop till en 
datauppsättning och delades in i två populationer baserat på om app eller webb använts. Antalet 
unika användarkoder hämtades för respektive subpopulation samt för gruppen i stort. Utifrån detta 
beräknades antalet utvärderingar per användare samt hur många som använt sig av båda verktygen. 
Medelpoängen för varje individuell utvärdering beräknades.  P-värden för skillnader mellan 
individuella medelpoäng i respektive grupp beräknades med Mann Whitney U-test. 
Genomsnittspoängen för respektive population beräknades och redovisas tillsammans med 
interkvartil variationsbredd.  
 
Frekvensen kommentarer i respektive population beräknades genom subtraktion av blanka 
kommentarer från populationens totala antal utvärderingar. Frekvensen kompletta utvärderingar, 
utvärderingar där alla frågor med Likert-skala besvarats, beräknades genom att rader med blanka 
svar på någon av frågorna subtraherades från populationens totala antal utvärderingar. Frekvensen 
inkomna utvärderingar under utvärderingens sista vecka beräknades genom att dela upp de två 
populationerna baserat på vilken termin de inkommit och sedan beräknat antalet utvärderingar 
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under de sista sju datumen i de två grupperna för respektive population. P-värden för skillnader 
mellan grupperna beräknades med Chi-Squared test. P<0,05 sattes som signifikansnivå. 
 
 
4.6. Etiskt tillstånd 
En etisk prövning av denna studie har inte bedömts som nödvändig då utvärderingarna är frivilliga 
och anonyma. 
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5. Resultat 
Under höstterminen 2012 inkom 1 734 utvärderingar och vårterminen 2013 inkom 1 606 
utvärderingar. Således omfattar studien totalt 3 340 utvärderingar. Vid terminsskiftet 2012-2013 
rapporterade 49 % (n=175) av tillfrågade studenterna att de hade en iPhone. Undersökningen nådde 
357 av 638 studenter (56 %) på de berörda terminerna.  
 
Under studieperioden skickades 22,8 % (n=761) av utvärderingarna in via appen och 77,2 % 
(n=2579) via webben. Medianen (interkvartil variationsbredd) för medelvärden för utvärderingar 
skickade via app var 4,50 (3,70-5,20) och för webben 4,60 (3,70-5,20) (p=0,24) (Tabell 2). 
 
Den genomsnittliga frekvensen av fria kommentarer bland alla inkomna utvärderingar var 50,1 % 
(n=1672). Av utvärderingarna som skickats via appen innehöll 50,5 % (n=384) fria kommentarer 
och motsvarande siffra från webben var 49,9 % (n=1288) (p=0,80).  Andelen kompletta 
utvärderingar som skickades från appen var 98,9 % (n=753) respektive 96,1 % (n=2479) för webben 
(p<0,001). Andelen utvärderingar som skickats in sista veckan var totalt 24,0 % (n=801). För appen 
var motsvarande siffra 16,2 % (n=123) och för webben 26,3% (n=678) (p<0,001) (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Sammantagen statistik App och Webb 

 
App Webb p 

Andel av samtliga utvärderingar 22,8% 77,2% - 
Median (interkvartil variationsbredd) 4,50 (3,70-5,20) 4,60 (3,70-5,20) 0,24 
Andel utvärderingar med kommentar 50,5% 49,9% 0,80 
Andel kompletta utvärderingar 98,9% 96,1% <0,001 
Andel utvärderingar inkomna sista 
veckan 16,2% 26,3% <0,001 

 
 
Distributionen av poängen på Likert-skalan var likartad för app och webb (Fig. 3) 
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Fig 4. Distribution på Likert-skalan över samtliga frågor. 
 
Bland de registrerade studenterna på de berörda terminerna på höstterminen 2012 var 56,5 % 
kvinnor respektive 57,7% under vårterminen 2013. Bland utvärderingar skickade från appen hade 
studenten identifierat sig som kvinna i 60,2 % (n=458) av fallen jämfört med 56,2 % (n=1450) för 
utvärderingar från webben (p = 0,16).  
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6. Diskussion 
Av läkarprogrammets 11 terminer utgör den verksamhetsförlagda utbildningen, ofta kallad den 
“kliniska delen” av läkarutbildningen, vid Uppsala universitet ca 50 %. Således är 
utbildningskvaliteten på de kliniska momenten inom läkarutbildningen mycket avgörande för 
kvaliteten på utbildningen överlag. Införandet av utvärderingar av kliniska moment har visats 
förbättra kvaliteten på klinisk handledning (18).  
 
Vi utvecklade en iPhone-app som ett komplement till ett webb-baserat kursutvärderingsverktyg för 
kliniska placeringar. Knappt hälften av studenterna på de av utvärderingarna omfattade terminerna 
hade en iPhone. Utvärderingar skickade via appen stod totalt för nästan en fjärdedel av det totala 
antalet utvärderingar. Det innebär att studenter med iPhone använde appen som utvärderingsverktyg 
till cirka hälften av utvärderingarna. Således står det klart att appen på kort tid fått ett stort 
genomslag hos studenterna. Utvärderingar som skickades via appen skiljde sig inte från 
utvärderingar skickade via webben gällande medelpoäng eller andel fria kommentarer. Utvärderingar 
skickade via appen var i större utsträckning kompletta jämfört med de skickade via webben. 
 
Vid övergången till webbutvärderingar från papper var en farhåga att studenter skulle lämna fria 
kommentarer i lägre utsträckning än på papper (11). Studier har dock visat det motsatta förhållandet 
(7, 12). Inför ett tillägg av app-baserade utvärderingar har liknande misstankar kring 
kommentarsfrekvens lyfts från både student- och fakultetshåll i Uppsala. Jämfört med övergången 
från pappers till webb-baserade utvärderingar blir utmaningarna något annorlunda om två system 
skall kunna användas parallellt. Detta då kravet på höggradigt jämförbara resultat blir än högre. Våra 
resultat visar att app-baserade utvärderingsverktyg, i likhet med webb-baserade verktyg, inte 
förefaller vara associerade med de misstänkta brister som framförts. Medelpoängen för app- och 
webb-utvärderingar var likartad liksom poängfördelningen på Likertskalan mellan de två 
utvärderingsverktygen. Dock kan en antydan till undvikande av ändlägena på poängskalan, så kallad 
central tendency (19), anas hos appen. Denna antydan är dock så pass diskret att vi, sammantaget 
med övriga fynd, bedömer den inte vara av betydelse för att påverka utvärderingarnas kvalité. 
 
Förutom höga svarsfrekvenser är kompletta utvärderingar önskvärda. Detta kan illustreras genom ett 
exempel: Om en utvärdering har en svarsfrekvens på 70 % men varje inkommen utvärdering i snitt 
endast har 70 % besvarade frågor har utvärderingen sett till antalet besvarade frågor endast en 
svarsfrekvens på 49 %. Skulle en trend finnas att många valde att inte svara på samtliga frågor skulle 
det således dra ned tillförlitligheten i resultaten utan att det blir synligt på samma sätt som om 
utvärderingen i sig hade haft motsvarande svarsfrekvens. Självklart finns det legitima skäl för en 
student att välja att inte svara på samtliga frågor men en farhåga är att en sådan minskning av 
tillförlitligheten i resultaten skulle komma sig av misstag (exempelvis då den utvärderande inte insett 
att den lämnat frågor obesvarade) eller att personen i fråga tröttnar på att fylla i utvärderingen 
(exempelvis då utvärderingen är för lång eller verktyget är för omständligt). En sådan trend 
observerades i den studie där mobiltelefoner använts som utvärderingsredskap via ett SMS-baserat 
verktyg16. Trots att utvärderingen endast omfattade fem frågor så lämnades fråga tre till fem 
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obesvarade av 20 %. I vår studie kunde vi inte observera att användarna avstod från att besvara de 
senare frågorna. Vi har tvärtemot visat att app-utvärderingar i större utsträckning är kompletta 
jämfört med de skickade via webben. Det bör påpekas att det för båda grupperna rörde sig om en 
mycket hög andel kompletta utvärderingar. 
 
Webbutvärderingar visades i en studie ha kring den dubbla kommentarsfrekvensen, 53 %, jämfört 
med pappersutvärderingar, 27 % (12). Den kommentarsfrekvens man där observerat är samstämmig 
med den kommentarsfrekvens som tidigare observerats för läkarprogrammets 
webbutvärderingsverktyg KlinikKurt (20). Liksom vid införandet av webb-baserade utvärderingar 
fanns en oro för att kommentarsfrekvensen skulle gå ned vid införandet av utvärdering via app (11). 
I den studie som gjorts på SMS som utvärderingsverktyg bör noteras att tappet i antal svaranden, 
ledande till inkompletta utvärderingar, gjordes över två stycken fritext-frågor (13). Således ökade 
misstanken om att en mobiltelefon skulle kunna predisponera för en ovilja att lämna fria 
kommentarer. Våra resultat visar dock att kommentarsfrekvensen hos de två grupperna inte skiljer 
sig åt och att kommentarsfrekvens ligger på samma nivå som tidigare gjorda studier på 
webbutvärderingar (20, 21). Vi har dock inte undersökt kommentarslängd eller gjort någon kvalitativ 
bedömning av kommentarer.  

 
I en studie, som genomfördes strax innan de smarta telefonernas genomslag, studerades huruvida 
kliniska handledare kunde använda sig av en typ av handdatorer, så kallade Personliga Digitala 
Assistenter (PDA), för att bedöma studenters kliniska färdigheter enligt mini-CEX. Man fann där en 
stor potential för mer lättillgängliga färdighetsbedömningar (14). Denna teknologi fick dock aldrig 
något större genomslag till skillnad från dagens smarta telefoner. Den nuvarande iPhone-tätheten i 
den berörda studentpopulationen innebär att cirka hälften av studenterna, via en mobilapplikation, 
alltid bär med sig ett utvärderingsverktyg i fickan. Den ökade tillgängligheten medför sannolikt att 
studenter i högre grad ges möjlighet att utvärdera i anslutning till sin praktik. Det är tänkbart att den 
som utvärderar tätt inpå ett undervisningsmoment har en större möjlighet att lämna en mer 
rättvisande och mer specifik utvärdering. McNulty et al. (22) påvisade en positiv effekt på skattad 
kommentarskvalitet ju närmre i tiden en utvärdering utförts. Att ta reda på hur tätt inpå en placering 
en utvärdering inkommit i KlinikKurt är dock, som systemet ser ut idag, omöjligt utan att 
avanonymisera utvärderingarna för att korrelera med rotationsscheman. Som ett substitut för detta 
valde vi att titta på andelen utvärderingar som inkommit under utvärderingsperiodens sista vecka. Vi 
valde att betrakta utvärderingar inkomna under utvärderingens sista vecka som att de med högre 
sannolikhet har en längre förfluten tid mellan utvärderingstillfälle och det moment som utvärderats. 
Vi har visat att app-utvärderingar skickades in under utvärderingens sista vecka i lägre utsträckning 
än webb-motsvarigheterna. Detta innebär sannolikt att app-utvärderingarna skickats in i närmare 
anslutning till moment som utvärderingen berör.  
 
Vid en övergång från ett utvärderingsverktyg till ett annat måste man identifiera eventuella skillnader 
för att kunna ta dessa i beräkning vid tolkning av resultat efter övergången. Här skiljer sig de studier 
som gjordes i övergången mellan papper och webb och den vi nu gjort. Detta då vi utvecklat ett 
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verktyg för att användas parallellt med det redan befintliga systemet. När två verktyg skall användas 
parallellt krävs att resultaten är höggradigt samstämmiga. Den utvärderande skall kunna använda 
valfritt verktyg utan att det medför någon skillnad i utvärderingsutfall. Vi kan konstatera att 
utvärderingar skickade med en app inte skiljer sig avseende medelpoäng eller kommentarsfrekvens 
jämfört med webben och att distributionen på poängskalan är likartad verktygen emellan. Vi 
bedömer följaktligen att införandet av appar som komplement till befintliga, webb-baserade, 
kursutvärderingsinstrument inte medför några negativa konsekvenser samtidigt som det medför 
tydliga fördelar främst i form av ökad tillgänglighet.  Vidare kan vi konstatera att appen redan under 
sitt första år använts till nästan hälften av iPhone-innehavarnas utvärderingar. Utvecklandet av appen 
kommer att fortsätta och framtida användande av appen kommer att följas. En Android-version av 
appen lanserades inför höstterminen 2013. 
 
 
6.1 Begränsningar 
Denna studie innehåller flera svagheter. Vi känner ej till det faktiska antalet iPhones i 
studiepopulationen. Det stickprov vi gjort i samtliga utvärderande kurser kring terminsskiftet nådde 
ut till 56 % av de som varit registrerade på kurserna. Detta medför att den faktiska andelen studenter 
med iPhones teoretiskt kan ligga mellan 23 % och 72 %. Utöver detta är antalet iPhones säkerligen 
föränderligt över tid. Under den första berörda terminen introducerades en ny modell. Således finns 
skäl att tro att fler studenter hade en iPhone kring terminsskiftet då mätningen av innehav av 
iPhones genomfördes än under den föregående höstterminen. Detta stickprov undersökte inte 
iPhone-ägares kön och således blir det svårare att uttala sig om huruvida den större delen kvinnliga 
app-användare speglar en favorisering av verktyget eller endast iPhone-innehav. 
 
Vi kan inte generellt uttala oss om utvärderingens närhet i tid till den placering som utvärderats. 
Detta då alla utvärderingar är anonyma och därför inte kan korreleras till placeringsscheman utan att 
avanonymiseras. För de flesta terminer gäller att de sista veckorna innan stängning av utvärderingen 
inte utgörs av kliniska placeringar. Således kan inte en utvärdering inkommen sista veckan vara gjort 
i direkt anslutning till placeringen för dessa terminer. Vi valde därför att studera antalet utvärderingar 
inkomna under sista veckan som ett mått på andelen utvärderingar som inte skickats in i direkt 
anslutning till en placering. 
 
Vi har i denna studie valt att studera kommentarsfrekvens, men inte kommentarernas kvalitet. Detta 
val bygger till stor del på utmaningen i att på ett adekvat sätt mäta kommentarskvalitet. Att mäta 
kommentarslängd som parameter har vi bedömt vore ett inadekvat sätt att mäta kvalitet. En längre 
kommentar har inte nödvändigtvis ett mer högkvalitativt innehåll jämfört med en kortare fattad. 
Dock är tydligt att frånvaro av kommentar ger mindre specifik feedback än om en kommentar finns, 
oavsett längd, och lämpar sig således bättre som mått på kvalitet. Ett verktyg för kvalitativa analyser 
av fria kommentarer har tidigare använts (22). Brister med detta verktyg är att det inte är något mått 
som använts i andra sammanhang kring kursutvärderingar på läkarprogrammet och således inte är 
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ett beprövat verktyg samt att instrumentet inte finns översatt till svenska eller anpassat till svenska 
förhållanden. 
 
 
7. Konklusion 
Vid införandet av en app som komplement till ett webb-baserat kursutvärderingssystem valde nästan 
hälften av iPhone-innehavarna att använda appen som utvärderingsverktyg redan under dess första 
år. Utvärderingar som skickades via app skiljde sig inte avseende medelpoäng, var mer kompletta än 
webb-utvärderingar och hade fria kommentarer i lika stor utsträckning.  
 
 
8. Tack 
Ett stort tack till alla som hjälpt, stöttat, läst. Först och främst till Jakob Johansson som sett till att 
det överhuvudtaget funnits ett projektarbete för alla andra att hjälpa till med. Tack även till Ahsan 
Shahszad på MedFarm DoIT som hjälpt till med anpassningar av Kurt-systemet. Ett tack till 
Medicinska Studierådet för deras arbete för utvärderingar och studentinflytande på läkarutbildningen. 
Slutligen ett tack till alla studenter som utvärderat, med app eller utan! 
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