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Exempel på automatisering med SR-Evaluate
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Med hjälp av tilläggsmodulen SR-Evaluate kan stora processflöden automatiseras så att endast ett par förberedande steg be-
höver skötas manuellt. För stora organisationer med återkommande utvärderingar, som exempelvis universitet och högskolor, 
sparar detta en massa tid och arbete. Nedan kan du se ett exempel på en automatisering som vi har gjort för en av våra kunder. 

Detta första steg innebär en del förarbete för 
administratören vad gäller att få in nödvändig infor-
mation i systemet, som exempelvis kursinformation 
och information om respondenter.

•	 En enkätmall konstrueras med utvärderingens 
frågor.

•	 En	eller	flera	rapporter	förbereds	och	kopplas	till	
enkätmallen.

•	 Ett utskicksschema skapas med de utskick som 
önskas, antal påminnelser, exempelvis.

•	 Enkätkategorierna	definieras	–	vilken	 typ	av	ut-
värdering är det, för vilken institution och kurs?

•	 En	Excel-fil	laddas	upp	med	info	om	kurserna	–	
lärare, kurskoder, termin, period, etc.

Steg 1 – Förberedelser

I ett andra steg skapas själva enkäten utifrån 
den information som matats in i programmet av 
administratören. Allt detta sker per automatik.

•	 Enkäten (utvärderingen) skapas baserad på 
enkätmallen. 

•	 Ett mejl skickas ut till lärare som meddelas 
att enkäten är skapad och att de nu kan 
komplettera med egna frågor, utöver de som 
redan	finns	i	mallen.

•	 Enkätkonstruktionen avslutas.

Steg 2 – Enkätkonstruktion

Nu när alla förbeterdelser är klara gäller det att samla 
in den data som är anledningen till att utvärderingen 
överhuvudtaget skapats. Även datainsamlingen sker 
automatiskt.

•	 Kursens studenter hämtas in som respondenter.
•	 Mejl skickas till respondenterna (baserat på 

utskicksschemat) med länk till enkäten.
•	 Datainsamlingen avlutas och enkäten stängs.

Steg 3 – Datainsamling

Resultatet av utvärderingen presenteras även den 
automatiskt och distribueras till ansvariga.

•	 De rapporter som kopplats till enkätmallen 
skapas automatiskt.

•	 Rapporterna skickas till de mottagare som 
angetts i Steg 1. 

Steg 4 – Utvärdering

Listan ovan visar de olika studieperio-
derna och information om när respektive 
steg ska ske. Listan till vänster visar status 
på utvärderingarna, samt länk till de olika 
enkäterna.


