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Inledning 

Detta paper är en essä om surveybaserade utvärderingars möjliga negativa effekter. Det är inte 

metodiken som sådan som är problemet. Problemet ligger i ett extensivt och oreflekterat bruk 

av metodiken i en lika extensiv och oreflekterad strävan att utvärdera allt mellan himmel och 

jord, vare sig det behövs eller inte. Det är nästan alltid organisationer som utvärderar. 

Moderna samhällen består av en mängd organisationer. Organisationer i sociologisk mening 

är både aktörer och har en självständig social existens1. Handlingar som ter sig motiverade ur 

en organisations perspektiv kan vara mindre önskvärda både från andra organisationers 

perspektiv och i ett vidare samhällsperspektiv. Det som främjar en organisation behöver inte 

per automatik främja dess medlemmar, vare sig det är fråga om anställda, elever, studenter 

m.fl. 

Tidigare forskning om utvärderingars negativa effekter (forskning om mindre önskvärt bruk 

av utvärderingar åsyftas inte här) har fokuserat på fenomen som ”the performance paradox”, 

avprofessionalisering, målförskjutning, ”what gets measured gets done” m.m. Däremot har 

fenomen som tilltagande trötthet bland potentiella respondenter och efterföljande kraftig 

minskning av svarsbenägenheten inte rönt samma uppmärksamhet. Åtminstone inte i Sverige. 

I USA ses det numera mest som ett statistiskt problem av justering av analyser med hänsyn 

till mycket låga svarsfrekvenser. Under våren har Statistiska centralbyrån (SCB) vid några 

tillfällen påtalat att ökande externa bortfall närmar sig nivåer som kan äventyra värdet av för 

staten livsviktig statistik som exempelvis arbetskraftsundersökningar. Ur mitt perspektiv som 

universitetslärare tror jag mig kunna se liknande tendenser till svarsvägran bland studenter. 

Universiteten utvärderar varje kurs som ges, oavsett om det är en fristående kurs eller en kurs 

som ingår i ett program. Universiteten ser också höga poäng på dessa utvärderingar som ett 

konkurrensvapen gentemot andra universitet i kampen om potentiella studenter.  

Utvärdering medelst surveys är billig, lätt att genomföra, möjliggör insamling av relativt stora 

mängder data. Att ständigt utsättas för dessa surveys, i livets bokstavligen alla situationer, ser 

jag som problematiskt. Den yttersta konsekvensen av minskande svarsbenägenhet i 

befolkningen är att möjligheten att bedriva surveybaserad samhällsvetenskaplig forskning 

sakta vittrar sönder. Ännu är vi inte där men faran finns. 

Här har jag i essäform försökt sammanställa några resonemang kring ovan beskrivna 

tendenser. Evidensen är stundom anekdotisk. Denna essä kan förhoppningsvis bli ett första 

steg mot en mer systematisk forskning2.  

Fallande svarsfrekvenser är ett besvärligt problem för samhällsvetare. De undergräver 

möjligheten att på ett tillförlitligt sätt genomföra undersökningar av viktiga 

samhällsförhållanden med utgångspunkt i slumpmässiga urval (sannolikhetsurval). I Sverige 

har svarsfrekvensen i undersökningar som använder sannolikhetsurval minskat från 60-70 % 

till ca 50 %. Dessa siffror gäller svenska högstatusinstitut (som SCB och SOM) som de 

                                                           
1 Se t.ex. Ahrne 214, Ahrne et al. 1996. 
2 Texten lider lite grann av glidande begrepp och i kanten suddiga argument. Det finns ett gammalt polskt 

ordspråk som illustrerar textens brister: ”man hör att det ringer i en kyrka men man vet inte i vilken”.  
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potentiella respondenterna känner till eller åtminstone har hört talas om. Situationen för 

mindre aktörer är troligen betydligt sämre. I USA är läget riktigt allvarligt. Vissa 

opinionsundersökningsinstitut rapporterar en dramatisk minskning från redan låga nivåer. 

PEW Research Center hade en ”response rate” på 37 % år 1997, 15 % år 2009 och bara 9 % 

år 2012.3 Nästan lika alarmerande siffror kommer från flera industrialiserade länder. Något är 

grundligt fel. 

En del av den fallande svarsfrekvensen kan förklaras med teknikskifte. 

Opinionsundersökningsinstitut försöker finna sig i en verklighet där allt färre saknar fast 

telefon och allt fler bara har en mobil. Folk ser att det ringer från ett nummer de inte känner 

igen och de låter bli att svara. Strikt metodologiskt talar bör man här skilja på ”contact rate”, 

”cooperation rate” och ”response rate”. Samtliga tre mått minskar snabbt. Denna text berör 

samtliga tre mått men tyngdpunkten ligger på ”response rate”.  

 

Vad håller vi på med? 

De fenomen som berörs i detta paper har tidigare studerats av t.ex. företagsekonomer och 

utvärderingsforskare. Ekonomer fokuserar på en ohämmad tillväxt avadministrativa uppgifter 

som tar tid och resurser från organisationers kärnverksamheter och skapar nya grupper av 

administratörer, controllers, informatörer, strateger och chefer samt en allt längre gående 

uppdelning av verksamheter i mindre och mindre resultatenheter vilka i sin tur spär på 

kontroll- och styrningsfunktioner.4 Utvärderingsforskare har å sin sida fokuserat på faror med 

både utvärdering som sådan och olika former av missbruk av utvärdering. Ingen har däremot 

studerat utvärderingsmetodologins konsekvenser. Inte heller effekter av konkreta 

administrativa tekniker har uppmärksammats. En betydande, kanske den största, delen av data 

som samlas i både utvärderingssyfte och för diverse administrativa ändamål härstammar från 

standardiserade formulär.  Standardiserat formulär använder jag i betydelsen grafiskt 

gränssnitt bestående av frågor eller rubriker i en specifik ordning och försedda med ett 

instrument för att notera svar på dessa frågor. Sådana grafiska gränssnitt finns överallt. I 

ansökningsblanketter, patientjournaler, enkäter, dokumentationssystem, enkäter. Exemplen är 

otaliga. När ett opinionsundersökningsinstitut ringer oss sitter intervjuaren framför en skärm, 

eller ett papper, som exakt anger vad vi förväntas respondera på och hur våra svar ska 

registreras. De spelar ingen roll om svaren registreras med hjälp av en skala, fasta 

svarsalternativ, öppna svarsalternativ av typen skrivrutor, glada gubbar osv. I samma 

utsträckning som registrering av svar är relativt strukturerad, kan det som registreras vara rena 

gojan utan verklighetsförankring. På akademisk dialekt brukar man tala om bristande 

validitet. Även reliabiliteten kan brista. 

Vi exponeras för allt fler stimuli (i form av standardiserade formulär) som är nästan exakt 

likadana. Denna likformighet i stimuli leder till desensibilisering, vanlig hederlig leda och 

uttråkning och flykt undan stimuli som inte är obligatoriska.  

                                                           
3 Se t.ex. metodstudier från Pew Research Center och artikeln i Huffingtonpost 2012. 
4 Se t.ex. Forssell och Westerberg 2014. 
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I detta paper används begreppet utvärdering som ett samlingsnamn för olika former av 

utvärderingar. Enkätliknande undersökningar och surveys syftar på utvärderingar som 

använder någon form av datainsamling genom frågeformulär eller grafiska skalor.  Jag går 

inte närmare in på distinktionen mellan ”poll” och ”survey”. Den är mest ett akademiskt 

hårklyveri. Både ”polls” (d.v.s oftast av privata företag anordnade undersökningar av t.ex. 

tvålreklamens effekter) och ”surveys” (d.v.s. undersökningar av förhållanden intressanta för 

den styrande politiska sfären) ledde till utvecklingen av mer eller mindre standardiserade 

frågeformulär (standardised questioning). Ordet ”survey” kommer från franskans survee, som 

i sin tur härstammar från en sammanslagning av latinets ord för överordning ”super” och 

verbet titta ”videre”5.  

Lena Lindgren har i några arbeten explicit belyst utvärderingens (och utvärderandets) 

baksidor och nackdelar.6 En kort sammanställning av Lindgrens analyser resulterar i en 

nackdelslista innehållande bl.a. följande punkter: 

- ett förvaltningspolitiskt mantra. Avsikten är god men olika aktörer har ofta väldigt blek 

aning om vad de gör. 

- utvärdering går hand i hand med kvalitetsbegreppet. Kvalitetsbegreppet i sig är dock diffust 

och rymmer en inneboende problematik och motsägelser. Lindgren diskuterar svårigheten att 

välja indikatorer (på kvalitet). Val av indikatorer sker alltid på basis av en värdering som 

bottnar i en värdegrund, föreställning om vad kvalité är. Valet av en indikator innebär också 

att man väljer bort någonting annat (an annan aspekt av kvalitén).  En aspekt som Lidgren inte 

tar upp ”indikatorhelvetet”, vilket innebär att så fort man fastställt en uppsättning av 

indikatorer finns det risk att den organisation som ska utvärderas betraktar enskilda 

indikatorer som mål som ska uppnås.7 

Dessutom kan utvärdering ge intryck av objektivitet. Utvärdering maskerar värdering. Vi vill 

faktiskt kunna säga att något är bra eller dåligt men gömmer oss bakom pseudoobjektiva 

termer som måluppfyllelse8. 

- ”Utvärdering är en komplicerad och kostnadskrävande ritual” (Lindgren 2011, s 89). 

- utvärdering är inte alltid av godo och kan ha en mängd negativa konsekvenser. 

- utvärdering kräver evidensbasering för att man ska vara någorlunda säker på att den gör 

nytta. Min reflektion på den punkten är att det inte alls är säkert att metautvärderingar och 

systematiska kunskapsöversikter, i den mån de är möjliga att åstadkomma, är en garanti för att 

utvärderingen gör nytta. 

                                                           
5 Groves et.al, 2011, s 4-5 
6 Lindgren 2011,  
7 Jag snappade upp begreppet på SVUF-konferensen 2013. Flera representanter för privata utvärderings- och 

revisionsföretag var väldigt irriterade på ”indikatorhelvetet” gjorde det svårt att lita på att indikatorer verkligen 

var indikatorer på något och inte politiskt processade och omvandlade till mål, alltså inte längre indikatorer. 
8 Måluppfyllelse är ett problematiskt begrepp. I weberiansk terminologi skulle man kunna säga att 

måluppfyllelse kan ses både som uttryck för målrationalitet och värderationalitet. I praktiken är det en blandning 

av dessa rationalitetsformer. Dessutom finns det risk för att man gör ett naturalistiskt felslut och drar felaktigt 

normativa slutsatser ur deskriptiva premisser. Slutsatsen i giltigt argument får inte innehålla något som inte redan 

finns i premisserna. Man kan inte sluta sig till ”bör” utifrån premisser som handlar om det som ”är”. 
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Sverigedemokraterna och den krympande svarsfrekvensen 

Den 19 augusti 2015 damp en mindre politisk bomb, eller åtminstone en handgranat. Enligt en 

partipolitisk opinionsmätning från företaget YouGov klättrade Sverigedemokraterna upp till 

25,2 procent av väljarkårens röster och var Sveriges största parti. Mätningen ifrågasattes 

genast. De politiska och ideologiska motiven till ifrågasättandet är ointressanta i detta 

sammanhang. Däremot granskningen av YouGovs urvalsprocedurer är av högsta relevans. 

YouGov tillhör de marknadsundersökningsföretag som helt övergivit obundna slumpmässiga 

urval (OSU) till förmån för icke slumpmässiga urval, i den efterföljande mediala debatten 

kallade on-line paneler.  

En gammal metodologisk sanning är att bara slumpmässiga urval (OSU i olika former samt 

systematiskt urval) kan utgöra grund för statistiskt representativitet, statistisk 

generaliserbarhet och även signifikanstestning. Sannolikhetsurval är det överlägset bästa 

instrument för kvantitativt stora studier av vanligt förekommande egenskaper9 med 

någorlunda känd fördelning i undersökningspopulationen. Ett praktiskt men allvarligt problem 

med sådana urval är att även de innehåller ett element av självselektion. Vissa potentiella 

respondenter vägrar helt enkelt att delta i undersökningen medan andra visserligen deltar men 

besvarar bara vissa frågor och struntar i andra.  

I Sverige har svarsfrekvensen i stora riksrepresentativa undersökningar varit mycket hög, 

åtminstone i en inrenationell jämförelse, och legat på ca 60-70 procent.  SOM-

undersökningen 2013 landade på föga imponerande 53 procent.10 Både Statistiska 

centralbyrån (SCB) och SOM-institutet har flera gånger explicit adresserat detta problem.  

Detta är ett kapitel för sig. Jag tror inte att det kan förklaras med, som SCB gjorde i ett 

meddelande från 19 januari 2015, ”Den huvudsakliga anledningen till det ökade bortfallet är 

att färre och färre lyfter luren när SCB ringer”.11 

Om de stora drakarna har problem, hur knepigt det då måste vara för de mindre aktörerna. I 

fallet med mindre universitetsanknutna projekt är det svårt att veta hur hög svarsfrekvensen 

är. Från samtal med kollegor kan jag dra slutsatsen att om svarsfrekvensen närmar sig 66 

procent så jublar man. Forskarsamhället har dock en bekväm sits jämfört med privata aktörer 

och opinionsundersökningsinstitut som har syrveys som affärsidé. De måste sälja sina 

surveytjänster, oftast genom att genomföra surveys åt sina kunder eller erbjuda kunderna ett 

surververktyg så att kunden kan surveya på egen hand. Den mest sofistikerade formen är att 

för kundens räkning undersöka vissa empiriska förhållanden, om än aldrig så vaga, som 

konsumtionspreferenser eller partipolitiska sympatier. Å andra sidan är denna affärsidé också 

en av bovarna i svarsfrekvensdramat. Den ökar alls vår konstanta exponering för surveys. 

En annan bov är en allt större efterfrågan från olika organisationer som vill ha en uppfattning 

om än det ena än det andra som rör organisationens verksamhet. Organisationers behov av 

välgrundad uppfattning i olika frågor är förstås helt legitim. Det finns dock olika vägar till att 

                                                           
9 Men riktigt usla på att ge stickprov som fångar mer sällsynta egenskaper. 
10 Se t.ex. Vernersdotter 2014 och andra publikationer från SOM-undersökningar. 
11 SCB 2015. 
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skaffa sig en sådan uppfattning. Följer man minsta motståndets lag och surveyar i tid och otid 

riskerar man att få undermåliga data och tråkar ut respondenter/medarbetare/klienter m.m.  

Nästan varenda människa som lever i en urban miljö känner igen manicken på bilden nedan. 

Bakom manicken döljer sig ett företag som skryter med att man har 1500 företag som kunder 

och samlar feedback från 80 miljoner människor. Den feedback man samlar är antal smilisar 

av en viss typ, från en glad grönpartist till en jätteledsen figur i mörkröd nyans. Han verkar 

lida en ett slags kolerisk nedstämdhet. Självfallet kan man i stället för smileysautomater även 

nyttja företagets on-line smileysinsamlingstjänster. Företaget i fråga använder sig av en 

förment kausal kedja som ser ut så här: samla in feedback (oftast av typen ”sätt betyg på vår 

service”) → överblicka resultaten → förbättra din verksamhet. Det är något oklart hur antal 

smilisar omsätts i verksamhets- och serviceförbättring.  

Hela proceduren är förstås ett tillfällighetsurval med ett sådant urvals nackdelar och 

begränsningar. Validiteten är minst sagt problematiskt. Man vet alltså inte vad man mäter och 

vilka bevekelsegrunder har människor som väljer att trycka på någon knapp. På sin höjd kan 

man skatta hur många av de som passerar automaten väljer att trycka på en smiley. 

 

 

Ett annat exempel kan hämtas från skolans värld. Barn i grundskolan och gymnasiet 

exponeras för en mängd surveys. Åter igen är det svårt att skatta eller ens gissa omfattningen 

av denna exponering men den torde vara ganska omfattande. Folkhälsomyndighetens 

”Skolbarns hälsovanor” är kanske den vetenskapligt mest betydande. På hälsans område 

förekommer det mängder av undersökningar som genomförs av aktörer på kommunal och 

regional nivå för att inte nämna skolans egna initiativ. Dessa kan vara mycket seriösa, som 

t.ex. den numera avsomnade ”Levaundersökningen” i Umeå kommun, andra mindre seriösa. 

Det är inte seriositeten och det eventuella kunskapstillskottet som är poängen. Poängen är den 

samlade exponeringen för surveys. 

Ett relativt nytt fenomen som börjar dyka upp i europeiska tidningar, som t.ex. Newsweeks 

europeiska upplagor, är röstningsknappar direkt under vissa artiklar i viktiga frågor. Eftersom 
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artiklar är viktiga väcks läsarens nyfikenhet att se hur andra läsare har röstat. För att se hur 

andra har röstat måste man dock själv trycka på ett svarsalternativ för att dirigeras om till 

röstningsresultatet.  

 

Högskola som mentometer och utvärderingsbyråkrati 

Högskola som mentometer i bokstavlig mening är redan en realitet, lyckligtvis en inte alltför 

etablerad sådan. En av institutionerna vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå 

universitet har för sina kursutvärderingar under en lång tid använt trådlösa mentometrar 

synkade med särskilt programvara. Institutionen i fråga hyrde en stor mängd, ca 50-50 

mentometrar från ett företag specialiserat på den typen av mätningar. I överförd betydelse är 

våra högskolor redan ett slags ”mentometriföretag” som mäter något, oklart vad, och som 

bidrar till den allmänna ledan och tröttheten på allt som survey heter. 

Enligt Högskoleförordningen (1993:100) första kapitlet 14§: ”Högskolan skall ge de studenter 

som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av 

och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan 

skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om 

åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för 

studenterna. Förordning (2000:651).” Inget kontroversiellt i det, snarast vällovligt. Som 

vanligt är det dock så att lagens anda kan resultera i en förstelnad legens bokstav och 

efterföljande praxis.  

Socionomprogrammet vid Umeå universitet består för tillfället av 18 separata kurser som 

studenten måste klara av för att erhålla socionomexamen. En av dessa kurser är indelad i 10 

enheter som dyker upp varje termin. En genomsnittlig socionomstudent exponeras följaktligen 

för minst 18 kursutvärderingar. Flertalet av dessa har formen av en survey. Svarsfrekvensen är 

låg. 

Dessa surveys är ganska förvirrade. De brukar börja med en fråga om i vilken grad studenten 

anser sig ha uppnått de förväntade studieresultaten på kursen. En student eller för den delen 

många lärare har ingen eller väldigt blek aning om vad ”förväntade studieresultat” (på intern 

lärarslang kallade FSR-en) är för något12. Man skulle kunna säga massor om FSR-en med det 

viktiga här är att studenten behöver gå till den officiella kursplanen och granska den i detalj 

för att kunna svara på frågan. En länk till kursplanen finns i själva survey formuläret. Skulle 

nog tro att respondenter hoppar över länken och svarar på känn eller helt enkelt avbryter sitt 

deltagande. En annan fråga handlar om examinationskraven motsvarade förväntade 

studieresultat. Ytterligare en handlar om examinationsformerna var adekvata för kursens 

förväntade studieresultat. Ytterligare en handlar om studenten tycker att hon/han fått 

tillräckligt med kunskap inom kursens ämne. Det roliga är att socionomprogrammet i Umeå 

                                                           
12 Jag har sett kursutvärderingsformulär, från t.ex. Uppsala universitet, där hela surveyn börjar med frågor om 

studenten blivit informerad om kursmålen. Vårt eget (Umeå universitets socionomprogram) formulär innehåller 

som sagt aktiva länkar information om kursplaner. Annars hade de flesta studenter överhuvudtaget inte kunnat 

svara på det som rör förväntade studieresultat. 
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saknar renodlade ämneskurser. Även om det fanns sådana ämneskurser hur i fridens namn 

skulle en student kunna svara på frågan?  

Ett inslag jag hör i akademiska fikarum är något i stil med ”vad är det vi frågar om i våra 

kursutvärderingar. Vi ställer frågor om kurslitteraturen varit relevant. Hade studenten varit 

kompetent nog att svara på frågan om kurslitteratur hade studenten inte behövt läsa kursen!” 

En ganska kul retorisk vändning. Den illustrerar dock att väsentliga frågor försvinner från vår 

kognitiva horisont. Den viktigaste är nog om vi i stället för att dryfta vad och hur vi ska mäta 

ska fundera på om själva mätningen (mätproceduren) gör mer skada än nytta. Utvärderingen 

kan vara mycket bra och utvecklande för verksamheten men samtidigt en enskild droppe som 

urholkar stenen och gör deltagarna mindre villiga att delta i surveys i framtiden.  

Jag önskar att ovanstående historia bara var en akademisk spetsfundighet. Tyvärr är den i allra 

högsta grad verklig. Den befängda frågan om kurslitteratur finns i ett 

kursutvärderingsformulär som användes vid Umeå universitet både 2001 och 2003, 

förmodligen mycket längre men i skrivande stund kan jag bara belägga förekomst vid dessa 

två tillfällen.13 Jag har själv suttit och sammanställt studenters svar på följande fråga (i lite 

olika tappningar): ”Vad anser du om den litteratur som använts?” Frågan besvarades på en 

femgradig skala från ”mycket tillfredsställande” till ”ej tillfredsställande”. Jag vet fortfarande 

inte vad mycket tillfredställande kurslitteratur är. 

Idag publiceras på kursUTvärderingar baserade kursVärderingar på nätet. För 

socionomprogrammets del ser det ut så här på institutionens hemsida: 

”Denna samlade bedömning baserar sig på dels på studenternas kursutvärdering dels på 

medverkande lärares synpunkter. Av den samlade bedömningen framgår vad som fungerat 

bra, mindre bra samt vilka förändringar lärarlaget ser som nödvändiga inför nästa kurstillfälle. 

I vissa fall kan bedömningen också innehålla ytterligare synpunkter som är uppkomna av 

bedömningar som medverkande lärare gjort.” 

Sammanfattning av studenternas huvudsakliga synpunkter 

Sammanfattande bedömning av vad som fungerat bra på kursen 

Sammanfattande bedömning av vad som fungerat mindre bra på kursen 

Förslag till förändring inför nästa kurstillfälle” 

Hade syftet varit, som lagen säger, att återkoppla till studenterna hade man kunnat använda 

utbildningens interna kommunikations- och lärplattformar som flitigt används av våra 

studenter. Den information som förmedlas där når fram till adressaten. Att lägga ut 

informationen på institutionens allmänt tillgängliga hemsida tyder på att adressaten är någon 

annan än studenterna. Likaså att syftet är ett annat än det som anges i lagen.  

Den text som återfinns under ovanstående rubriker är oftast skriven med mer än lovligt 

avslipat språk och helt enkelt intetsägande. Annat är inte heller att vänta med tanke på att de 

                                                           
13 I mina gömmor har jag originalversioner, inklusive min egenhändiga sammanräkning av svaren, av 

kursutvärderingsblanketter som användes vid vår institution (Inst. för socialt arbete, Umeå universitet). 
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underliggande kursutvärderingsformulären är bristfälliga avseende validitet och 

svarsfrekvensen är låg. Bortsett från den låga svarsfrekvensen är det tveksamt om dessa korta 

texter överhuvudtaget går att använda för att förbättra kurserna och utbildningens kvalité. Det 

är också oklart vem dessa texter vänder sig till. De säger absolut ingenting begripligt för en 

ungdom som funderar på att läsa till socionom. Lärarna har ju redan insikt i kursernas svaga 

och starka sidor genom sin professionella praktik, mycket djupare insikt än vad dessa texter 

kan ge. Studenter som redan gått kursen, det fåtal som deltagit i utvärderingen, har inget 

intresse i att läsa dessa texter. De är helt enkelt irrelevanta för deras liv som studenter. Kanske 

är det en önskan från universitetsförvaltningens sida att för omvärlden visa att man uppfyller 

lagens krav? Ja kanske, men lagen säger inget att dess krav ska uppfyllas genom just den 

formen av rent administrativa åtgärder. Min misstanke är att det handlar om förvaltningens 

förhoppning att offentliga kursvärderingar kan fungera som marknadsföringsverktyg och ett 

argument i konkurrensen mot andra högskolor och universitet. 

Historiskt sett har det till och med varit ännu värre, åtminstone vid Umeå universitet. Vid 

sekelskiftet användes kursutvärderings utvärderingsformulär som byggde på en grafisk skala 

med nio steg och en förankring i bägge ändar (t.ex. dåligt – mycket bra, ej relevant – mycket 

relevant) och en mittenkategori beskriven som t.ex. ganska bra eller ganska relevant14. Det 

krävdes fakultetsledningens samlade metodologiska spetsinkompetens och byråkratiska iver 

för att kräva institutionerna att till fakulteten redovisa resultat av ovan beskrivna mätningar 

som aritmetiskt medelvärde15. Alltså vi skulle räkna aritmetiskt medelvärde på en 

ordinalskala, vilket är metodologiskt absurt. Dåvarande fakultetsledningen skulle få underkänt 

på en grundkurs i statistik så det bara visslar om det. Man undrar vad fakultetens egentliga 

syfte med att samla in sådana metodologiskt befängda rapporter var. Några år in på 

innevarande sekel gick man vid några institutioner över till kursutvärderingar med en 

femgradig grafisk skala utan beskrivning av mittenkategorin. Jag vill minnas att det var 

ungefär då som fakulteten slutade efterfråga redovisning av aritmetiskt medelvärde för sådana 

skalor. 

De flesta av svenska universitet är per definition statliga myndigheter. Detta bär i sig en 

inbyggd motsättning mellan förvaltningslogik som myndigheten står för, och lärar- och 

forskarkårens professionella logik. På senare tid har utvecklingen gått i riktning mor ett 

starkare prefektstyre och en linje-stabs-organisation. Prefekter förväntas vara managers och 

chefer ansvariga inför fakultetsförvaltning bestående av en mängd centralbyråkrater i diverse 

stabsfunktioner, byråkrater helt bortkopplade från akademins kärnverksamhet. Numera är det 

fullt möjligt att göra en förvaltningskarriär, speciellt som nydisputerad, inom en större 

institution utan att vare sig undervisa eller forska, publicera och annat som en akademiker 

förväntas göra. Jag tänker på det som Michael Power sade under sin presentation vid SVUF-

konferensen 2013. Hans poäng var att när det gäller universitetsbaserad forskning ökar 

diverse förvaltningars kontrollbehov i explosionsartad takt. Förvaltningarna vill numera veta 

                                                           
14 En skolad surveyspecialist ryggar instinktivt tillbaka när en mittenkategori dyker upp. Mittenkategori i sig är 

en felkälla i mätningen på grund av risk för ”error of central tendency”. 
15 Det oerhört användbara uttrycket spetsinkompetens dök upp vid vår institution för några år sedan i samband 

med den då förhärskande diskursen om ”spetskompetens” genom specialisering och dess akademiska 

tvillingsyster ”excellens”.  
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vilket inryck (impact) och på vem forskningen förväntas göra. Nästa steg i detta 

kontrollbehov är att förvaltningarna vill veta vem som påverkat, haft impact, på den forskare 

som söker finansiering. Om jag minns rätt talade Power om ”impact of your research” (vem 

kan du påverka) ”on whom you had impact” (who is your impactee, vem är den du påverkat) 

och slutligen “who’s impactee you are”(vem är du påverkad av). Power raljerade om att 

forskningsmedel får man söka först när man har svar på dessa frågor och självfallet redan i 

förväg vet vilka resultat man kommer till. Ingen kommer att finansiera forskning utan att i 

förväg känna till dess resultat och effekter, impact. Han såg bara en grupp inom akademin 

som går en lysande framtid till mötes, nämligen ”impact managers”.16 

Tävlan mellan universiteten kan delvis förstås som ”… att vad som får stort utrymme när 

myndigheter ska tävla och konkurrera internt mot varandra och komma ut väl i utvärderingar 

är hur man ”porträtterar” sin verksamhet med hjälp av så kallade ”kommunikationsstrategier”. 

Här handlar det om att kontrollera ”bilden” av verksamheten utåt.”17 

Ett annat exempel från min egen bakgård handlar om bedömning av examinationsarbeten på 

kandidatnivå och avancerade nivåer. Sambedömningsprojekt i stället för professionell 

kompetens och kollegialitet. Sambedömning ha sin faktiskt viktiga roll i skolan men inte i 

akademin. Ett formaliserat (standardised questionnaire igen) för sambedömning är 

universitetsbyråkraters och impact managers våta dröm. Det har ett namn, det är formellt och 

standardiserat. Dessutom är det ett perfekt marknadsföringsargument. Kolla vi är måna om 

kvalité i våra examinationsarbeten, likaså är vi måna om att dessa arbeten bedöms på ett 

likformigt sätt. Dessutom ligger rättssäkerhetsargument alltid nära till hands. Sambedömning 

är en sådan grej som man kan söka utvecklingsmedel för eller rentav att 

universitetsförvaltningen själv finansierar projektet. Då spelar det ingen roll att man 

ytterligare urholkar universitetet som en professionell miljö med kollegialitet, självstyre och 

kontroll genom ansvar (responsibility), styrning genom professionen (professional 

governance) professionell legitimitet (professional legitimacy) för att bara nämna några 

faktorer. I stället introduceras administrativ och organisatorisk styrning med inslag av 

marknadsstyrning (administrative, organizational och market governance)18. Det blir 

dessutom ytterligare några papper som lärare tvingas att fylla i.  

Sambedömning är också ett verktyg att hantera de seniora forskarnas grubblerier och 

klagomål inför handledning och granskning av examinationsarbeten (på fornsvenska kallades 

självständiga examinationsarbeten för uppsatser). ”Ja vi vet att det är problem, men vi har ju 

300 000 för sambedömningsprojektet och den och den jobbar med det. Det kommer att lösa 

sig”. Alltså man lovar att det blir bättre i framtiden. Det märkliga är att mycket av 

institutionens forskning har visat på faror med specialisering och specifika arbetsmetoder i 

arbete med människor samt på risker med evidensbasering. Ändå satsar man på ännu en 

specifik arbetsmetod som förment lösning på problem som bottnar i strukturella faktorer och 

bristande kollegialitet. Genom att hänvisa till sambedömningsprojektet kan man även visa för 

                                                           
16 Michael Power använde dessa begrepp i samband med sin presentation ”The politics and pratice 

Of research evalution in the United Kingdom” på SVUF-konferensen 2013. Jag har utan framgång sökt efter 

samma terminologi i hans publikationer.  
17 Widmalm et al. 2014 
18 Se t.ex. Svensson, 2010 A och B och Liljegren & Parding 2010. 
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överheten (fakultetens stabsfunktioner) att man gör något påtagligt som dessutom heter något 

fint. 

Förvånansvärt få disputerade forskare och lärare reagerar på ovan beskrivna förhållanden. En 

del av förklaringen ligger i handledning är en ganska perifer del av deras identitet. Man 

fokuserar på forskning, vilket kan vara problematisk på en institution med fler än 700 

studenter som läser ett långt program. Det finns en tendens att man ser handledning som 

katten brukar släpa in två gånger om året. Genom att inte värna om kollegialitet öppnar man 

fältet för ännu en byråkratisk pseudolösning av ett faktiskt problem. 

Det finns en inneboende konflikt mellan universitetens myndighetsroll och den klassiska 

rollen som akademin har som ansvarig för forskning och undervisning efter den akademiska 

frihetens ideal. För några år sedan blev min institution påtvingad en satsning på ett nätbaserat 

socionomprogram, främst för studenter från mellersta och norra Norrland som alltid har en 

skriande brist på socionomer. Vi skulle genomföra denna satsning utan tillskott av pengar och 

personal. Dåvarande rektor Göran Sandberg hade helt sonika lovat ett gäng lokala politiker att 

universitetet skulle göra en regionalpolitisk satsning. Rektorn hade förstås inte medel till detta 

men han skulle till varje pris skriva sig in i regionens historia. Följaktligen ålade han vår 

institution att fixa det åt honom. Beslutet var mäkta impopulärt hos oss. Rektorn kom på 

besök till institutionen i ett försök att släcka den brand har orsakat. Det är dock svårt att släcka 

något när tändvätska är det enda som står till buds. Han överöstes av vetenskapliga, 

pedagogiska och arbetsmiljöargument. Till slut hade han ett svar kvar. “Det här är en 

myndighet, beslutet är fattat och ni ska genomföra det! Det funkar inte så att ni får tycka och 

göra som ni vill”. Efter det reste sig flera kollegor och lämnade salen. Det sorgliga är att vissa 

av dessa kollegor använder samma argument “det här är en myndighet” gentemot folk som på 

goda grunder ifrågasätter det vettiga i diverse påbud från fakulteten. När de säger “fakulteten 

kräver” menar de inte dekanen och akademins representanter. De menar några 

stabstjänstemän som de facto styr fakultetens aktivitet gentemot institutionerna. Dessa 

stabstjänstemän är universitetsvärldens motsvarighet till policyprofessionella i politiska 

partier och statsapparat.19 

I dagens läge finns det gott om forskning som visar på förödande konsekvenser av New 

Publik Management inspirerade mer eller mindre hemmasnickrade ledningsstrategier20 som 

utgår ifrån att tjänster i offentlig regi, inklusive kunskap och vetande, blir bättre om de hela 

tiden utvärderas, mäts och jämförs. Välfärdsprofessioner som lärare, läkare och socialarbetare 

ägnar mer tid åt att fylla i dokumentations- och utvärderingsverktyg än åt sina elever, klienter, 

patienter m.m.21 

                                                           
19 Se t.ex. Svallfors 2014 
20 Vid Umeå universitet har man infört något som aldrig behövts sedan tiden då universitetet grundades., 

nämligen speciella kort för anställda och studenter. Innehav av ett sådant elektroniskt kort krävs snart för allt 

man gör i tjänsten. Snart är universitetet färdigt med en koppling mellan kortet och skrivare på institutionerna så 

att varje utskrift registreras på den anställdes konto. Fria akademiker har i ett slag förvandlats till ett släkte av 

bärare av korthållare av svenskt landstings/kommunalt standardsnitt. Korthållarna tillhandahålles kostnadsfritt av 

arbetsgivaren. Universitetets produktivitet väntas öka dramatiskt efter kortreformen och någon vinner säkert 

något på att de anställda lämnar efter sig elektroniska spår vad de än gör.  
21 Se t.ex. Forssell & Westerberg 2014. 
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För varje ny ruta som man måste fylla i som välfärdsprofessionell eller student tilltar ledan 

och obenägenheten att bry sig om andra aktörers propåer att delta i något som innebär att man 

måste fylla i fler rutor eller svara på frågor, 

 

”Du blir uppringd” versus ”samtalet spelas in” 

”Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår service. Efter avslutat samtal blir du uppringd 

av våra kvalitetsutvecklare på det nummer du ringer från.” ”Vi arbetar kontinuerligt med att 

förbättra vår service. Detta samtal spelas in i utbildningssyfte”. De flesta av oss känner igen 

dessa och liknande fraser från sina telefonkontakter med företag och myndigheter. Fraserna är 

det första man möts innan man ens hinner komma till växeln eller den handläggare man 

försöker nå. Exempelvis Telias kundtjänst har nyligen gått över från ”du blir uppringd” till 

”samtalet spelas in”.  

Jag skulle inte bli förvånad om Telias byte av strategi framtvingades av arga rektioner hos 

kunderna som förstås inte heller svarade när Telias utvärderare ringde upp. ”Samtalet spelas 

in” kan ses, åtminstone i viss mån, som återinförande av reflektion och analytisk 

förhållningssätt till växel- och kundtjänstarbete i stället för en intetsägande rutinmässig 

survey.  

En duktig lärare, oavsett om det är fråga om grundskola eller universitet, behöver inte ett 

ständigt inflöde av surveydata från kursutvärderingar. En duktig läkare behöver inte en 

konstant vägledning av diverse manualer. Exemplen kan mångfaldigas. Professionellt 

kunnande bygger inte på ständigt tragglande av ointressant feedback, riktlinjer, 

procedurbeskrivningar och dokumentationsverktyg. Modern forskning visar på helt andra 

mekanismer som avgör en professionells praktikrelevanta kunnande. Det är fråga om 

kognitiva tumregler, professionell intuition (också kallad magkänsla), reflekterande 

användning av ”naiva” teorier, för att nämna några faktorer.22 

 

Att sälja tvål, tvättmedel och läskedryck som väg till 

verksamhetsutveckling 

Utan att fördjupa sig i ämnet kan man konstatera att marknadsundersökningar (marketing 

research) är ett relativt nytt fenomen. De flesta källor spårar dess ursprung till den tid då 

produktreklam fick fotfäste i amerikansk radio. Marknads- och reklamundersökningar blev då 

plötsligt intressanta för diverse företag som ett medel för att uppnå övertag över sina 

konkurrenter. Självfallet riktades blickarna mot den då spirande metodiken av ”polls” och 

”surveys”. Hela 1920-talet är den period då den inget ont anande vanliga medborgaren börjar 

bli en eftertraktad informationskälla som ska tillfrågas både om det ena och det andra och det 

tredje. Helst i tid och otid.  

                                                           
22 Se t.ex. Gigerenzer 208 A och B, Stolper 2009 A och B samt 2010, Olsson & Ljunghill 1997, Perlinski 2010, 

Eneroth 1990. 
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Med det tilltagande antalet marknadsundersökningar blev osäkerheten i marknadsprognoser 

allt större. Marknadsundersökningsspecialister hävdar dock fortfarande att deras prognoser 

och diagnoser är något bättre än att singla mynt. Frågan är dock om de kan slå expertpaneler. 

Hur det än förhåller sig med den saken kan man konstatera att idén om en objektiv empiriskt 

grundad och helst momentan feedback kan vara bra för att göra enskilda arbetsuppgifter 

effektivare. Att hantering av verktyg som tillhandahåller en sådan feedback tar tid och 

uppmärksamhet från själva utförandet av arbetsuppgiften är det få som tänker på.  

Vad är det som säger att en professionell, av vilket slag som helst, blir mer professionell av 

ständigt inflöde av feedback och värdering av sina arbetsinsatser. De professionella 

praktikerna behöver besitta en förmåga att kontinuerligt reflektera i sin praktik.23 De är inte 

betjänta av att ständigt samla in och analysera ett inflöde av stelbenta surveydata. 

Det finns dock undantag. I klientarbete av relationellt eller behandlande typ kan formaliserade 

feedbackinstrument vara en hjälp för både den professionelle och hans klienter/patienter. I 

t.ex. psykoterapin kan systematiskt bruk av diverse ”output rating scales” och ”session rating 

scales” vara till nytta.24 Klienten får en välgrundad uppfattning i eventuella framsteg, 

stagnering eller backslag i behandlingen. Psykoterapeuten får viktig information om 

eventuella hinder i behandlingsprocessen. Vissa hinder kan ligga hos psykoterapeuten själv. 

De kan upptäckas och åtgärdas genom att t.ex. träna på sitt sätt att bemöta patienter även i så 

små detaljer som ansiktsuttryck. Även med den typen av nyttiga mätinstrument får man så 

småningom problemet att de förvandlas till en dogm och geschäft. SRS och ORS och liknande 

instrument blir en handelsvara som olika aktörer inom psykometribranschen försöker sälja 

och ta betalt för, antingen direkt eller som licensavgifter. Till slut landar man i en situation där 

sådana instrument används bara för att man upphandlat dem. 

 

Potentiella mekanismer bakom minskat deltagande i surveys 

Jag har svårt att se att det finns renodlat sociala förklaringar till den ökade motviljan mot 

surveys. Svaren måste nog sökas i skärningspunkten mellan individ och samhälle.  

Detta paper driver tesen att problemets kärna har med en kraftigt stegrad exponering för 

syrveys att göra. Biologiskt sett leder överexponering (och följaktligen rubbad homeostas) 

ofta till försök att återställa kroppens balans och involverar en mängd fysiologiska processer. 

Detta är en mycket invecklad problematik men inte irrelevant för ämnet. Väldigt grovt kan 

man säga att levande organismer kan svara våldsamt på överexponering (diverse 

överkänsligheter, allergier och i värsta fall anafylaktisk chock och plötslig död) eller bara 

reagera inledningsvis för att slutligen reagera alls på nya stimuli, allergener eller vad det nu 

kan vara fråga om. 

Följaktligen är det föga förvånande att psykologer och psykoterapeuter använder 

överexponering och underexponering (för vissa stimuli, minnen, situationer m.m.) vid 

                                                           
23 Se t.ex. Schön 1987, 1991, Polanyi 1973, 1983, Perlinski 2013. 
24 Se t.ex. Campbell & Hemsley 2009. 
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behandling av trauman, fobier, ångest, stark ängslan, oro och andra reaktioner som skapar 

obehag och lidande för individerna.  

Desensibilisering i olika former (oftast systematisk desensibilisering) går ut på att individer 

patienten under kontrollerade former utsätts för samma (mentala) stimuli som orsakar ångest 

obehaget eller lidandet. Inom medicinen utsätts individen för minimala doser av en specifik 

allergen. Dosen av allergen ökas med tiden. Psykologer och psykoterapeuter desensibiliserar 

in vivo, d.v.s. utsätter sina klienter för obehagliga stimuli i verkligheten (klappa riktiga 

spindlar om man har arachnofobi) eller i ”fantasin” (t.ex. framkallar obehagliga minnen). 

Gränsen mellan ”fantasi” och ”verklighet” är ibland flytande eller rentav omöjlig att dra 

(datoranimerade spindlar är i högsta grad verkliga för en person med arachnofobi och utlöser 

verkliga reaktioner och sensoriska förnimmelser). Kontentan är att det vi utsätts för i små 

doser vänjer vi oss vid och slutar reagera på det. I vissa fall, beroende på vad det är för 

stimuli, slutar vi att ens märka det. 

Överexponering kan ha liknande effekter. Facktermen för överexponering i psykoterapeutiska 

sammanhang är ”implosivterapi”. Den engelska termen är ”flooding” vilket återspeglar vad 

det är fråga on. Nämligen översvämning av stimuli som bokstavligen dränker individen och 

utlöser en kraftig reaktion. Har man tur (och skicklighet) övergår den kraftiga överreaktionen 

i ett tillstånd där ångesten (eller liknande) försvinner. En arachnofobiker instängd i ett rum 

med spindlar kan drabbas av ångestanfall som spontant går över. Personen har inget annat val. 

Det gamla ”sanningen” att det som inte dödar det härdar har tydligen en viss giltighet. 

Surveys och strukturerade förmulär dyker upp i tid och otid, överallt och på tider vi inte kan 

kontrollera. Oftast är vår uppmärksamhet riktad mot annat eller så är vi fullt upptagna med 

något rutinartat och monotont. Sådana situationer påminner om desensibilisering som används 

i ögonrörelseterapi där obehagliga stimuli introduceras när personen är fullt upptagen att med 

ögonen följa en pendelrörelse av något föremål. Den neurologiska mekanismen är inte helt 

klarlagt men man vet att även stimuli som påminner om svåra trauman (t.ex. tortyr som 

personen genomlidit) upphör att framkalla en reaktion.  

Att kontinuerligt utsättas för något, om aldrig i så små doser, sänker människors benägenhet 

att ens notera detta ”någots” närvaro. Liknande effekter uppstår när vi översvämmas av något.  

Sensorisk överbelastning är ett annat relativt väldokumenterat fenomen (speciellt) hos barn. 

För många diverse stimuli i omgivningen ger en massa sinnesintryck som för nervsystemet att 

tappa förmågan att fokusera på enskilda händelser. 

 

Avslutningsvis 

Samhällsvetenskap har, så vitt jag vet, ingen teori eller ens rudimentär begreppsapparat som 

berör den ökande oviljan att svara på surveys. Vi får nog hålla till godo med gamla hederliga 

uttryck som leda och uttråkning. 
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Ledan kommer sig från både det att det utvärderas på tok för mycket, och av att en av de 

vanligaste metoderna för datainsamling för utvärderingssyften är så pass uttjatat. Uttjatat på 

grund av att det finns överallt i våra liv. 

För att surveys ska generera användbara data måste den potentiella respondenten ha en känsla 

av att surveyn är viktig och att hans/hennes medverkan verkligen gör nytta. För att skapa en 

sådan känsla måste surveyn handla om viktiga saker, inte om struntsaker som man blir 

tillfrågad om i tid och otid, dessutom ofta under tvångsmässiga former. Vissa surveys, som 

t.ex. kursutvärderingar kan upplevas som ett obligatorium eller ett visst externt tvång, någon 

överhet förväntar sig ett svar. Rekylen kan komma när man upplever sig fri att avstå. Man 

undviker att delta i de surveys som man inte tvingas till. 

Alla organisationer tänker likadant och alla utvärderar. Det skapar en sådan mättnad hos 

potentiella respondenter att de vägrar delta och inte längre kan skilja mellan viktiga 

utvärderingar och struntutvärderingar. Inte heller har man kraft över att ens bry sig om 

surveys som görs i strikt vetenskapliga syften. 

För att parafrasera den forne Pink Floyd medlemmen Roger Waters.  

… They ran down every lead 

They repeated every test 

They checked out all the data on their lists 

And then the alien anthropologists 

Admitted they were still perplexed 

But on eliminating every other reason 

For our sad demise 

They logged the only explanation left 

This species has surveyed itself to death 

No tears to cry no feelings left 

This species has surveyed itself to death 

(Roger Waters, 1992) 

I originalet står det “amused” i stället för “surveyed”. 
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