
 

Luleå tekniska universitet 
© Jan Nyström (Jan.Nystrom@ltu.se) 

2009-05-28 

 

EvaSys  
-Lathund för att lägga till egna frågor till mallar 

 
Har du i webbformuläret valt alternativet ”Lägg till egna frågor” gör du 
på följande sätt för att lägga till dessa innan enkäten delas ut/skickas till 
deltagarna: 
 

1. EvaSys skickar e-post till beställaren med en länk som beställaren 
klickar på för att lägga till egna frågor. E-posten som skickas ser ut 
på följande sätt: 
 
Dear Mr. Nyström, 

 
The instructors optional questions link has been activated for you. You can 
enter questions for the survey or course Testkursen by clicking on the link 
given below. Alternatively you can copy the complete link and enter it into 
the address line of your Internet browser. 
 
Link: Testkursen: 
http://evasys.ltu.se/evasys/mask.php?mode=show&tan=XXXX 
 
Your EvaSys Administrator 
 

2. När beställaren klickar på länken kommer du in i EvaSys och då 
visas följande bild: 

 

 
Klicka Next 
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Ett varningsmeddelande som berättar att du uppmanas att spara ditt 
arbete innan du avslutar visas: 
 

 
 
Klicka OK! 
 

3. Därefter kommer du in i EvaSys och du börjar med att välja 
Add Question Group 
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Ge frågegruppen ett namn och klicka Apply 
 
Välj sedan Add Question 
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En ruta dyker upp och visar olika alternativ.  
 
De vanligaste alternativen är: 

• Scaled Question, samma frågetyp som i mallen, en förutbestämd 
skala där respondenten väljer utifrån hur man tycker i påståendet.   

• Open Question, öppet frågealternativ där respondenten själv 
skriver sitt svar. 

• Single Choice, från ett antal alternativ väljer respondenten det 
som översnsstämmer bäst. 

• Multiple Choice, ett antal alternativ där respondenten kan välja ett 
eller flera alternativ. 

 
 

 
 

Klicka Next 
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Skriv din fråga i rutan. 
 

 
 

Klicka Next 
 

 
Välj om du vill ändra antalet ”svarsboxar”, 5 är standard. 
 

 
 
Du kan även välja att ange egna namn på ytterlägena 
för en ”Scaled Question”. Om inget väljs följer den mallens inställningar. 
Avsluta frågan med att klicka Apply. 
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Du har nu lagt till en egen fråga till mallen. Egna frågor hamnar under 
mallens frågor. 
 

 
 
 
Om du vill spara dina frågor väljer du ”Question Library” i menyn.  

 
 
Du kan här lägga till hela frågegrupper eller 
enskilda frågor till ditt privata bibliotek & kan hämta 
dessa vid senare tillfällen. 
 
Vill du att dina egna frågor ska vara åtkomliga för 
andra användare markerar du checkboxen ”Make 
question available to all users”. 
 
Nu är det bara att jobba på och skapa frågor. Mer 
hjälp om hur det fungerar att skapa frågor hittar du 
i VividForms Reader Manual (Adding and Editing 
Questions, chp 3.4) som du hittar på EvaSys 
webbplats, 
http://www.ltu.se/internt/d2463/d22455 
 
Vill du radera en fråga markerar du denna genom 
att klicka på frågan & sedan trycker ”Delete” på 
tangentbordet.  
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När du är klar väljer du Save form and exit editor.  
 

 
 
Har du valt en pappersenkät kommer systemet att skicka e-post med 
bifogad PDF-fil som du skriver ut i önskat antal och delar ut till deltagarna. 

Förtydligande gällande pappersenkäter: 
1. Enkäterna skickas som PDF-fil till kursansvarig via e-post från 

EvaSys. 
 

2. Kursansvarig skriver ut dessa i önskat antal beroende på antal 
studenter. Är enkäten 3-sidig (eller mer) måste denna häftas så 
varje enkät som sedan scannas hör ihop. Förslagsvis häftas 
enkäterna uppe i det vänstra hörnet. För att spara papper kan 
enkäten skrivas ut dubbelsidig då scannern läser detta.  

 
3. Vid utskriften måste kursansvarig kolla att hörnmarkeringarna & 

streckkoden finns med. Vi har fått in enkäter för scanning där man 
inte kollat detta vilket leder till merarbete då systemet inte kan läsa 
in svaren maskinellt om dessa saknas. 

 
4. Påpeka gärna för studenterna att en helt fylld ruta räknas som 

korrigering. Det står även i huvudet på varje enkät men det finns 
ändå studenter som markerar rutorna till fullo! Innebär att svaren 
inte räknas med i sammanställningen. 

 
5. När dessa är ifyllda lämnas enkäterna in till BIB/LRC för scanning. 

Ta inte bort klammret. 
 

6. Rapport/sammanställning skickas från EvaSys direkt efter scanning 
via e-post till kursansvarig. Kursansvarig ansvarar för vidare 
distribution till kursdeltagarna, förslagsvis i Fronterrummet för 
kursen. Arkivering av sammanställningarna sker centralt av LTU's 
arkivarie. 


