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SurveyXact er en del av Rambøll. Det stiller høye krav til vår integritet, sikkerhet, stabilitet, metodefaglighet og erfaring.
SurveyXact overholder fullt ut EUs personopplysningsforordning (GDPR) og vi
leve-rer all sikkerhetsdokumentasjonen du trenger i form av en ISAE 3000-II revisjonser-klæring fra PwC, samt databehandleravtalen som følger med SurveyXact-lisensen
din.
Vi har bygget alt dette inn i SurveyXact og dermed din garanti for suksess med undersøkelsene dine.
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KJÆRE LESER,
I denne e-boken forteller vi om hvordan SurveyXact trygt og effektivt kan benyttes i en undersøkelse av
forskjellige skolers kantinetilbud.
Casen som beskrives i e-boken er en undersøkelse av elevers tilfredshet med skolens kantineordning.

Boken handler om en undersøkelse av en kantine, og er basert
på noen problemstillinger du kan støte på i en slik prosess. Men
casen berører ulike temaer som også vil være gjeldende i andre
sammenhenger og e-boken kan derfor kan leses som inspirasjon
til andre typer undersøkelser.
Undersøkelsen innebærer følgende:
-

Undersøkelsen skal sendes ut til kantinens primærkunder: elevene
Målgruppen er barn i skolealder som går de siste årene på barneskole og på ungdomsskole
Tilbudet om undersøkelsen skal gis til flere av kommunens skoler
Skolens kontaktperson skal motta resultatet digitalt via lenke

Målet med en slik undersøkelse er å nå ut til kantinens kunder – elevene – på best mulig måte. Når elevene har kjøpt og spist mat i kantinen, vil de kunne vurdere kjøpet og maten. Det har blitt mye lettere å
nå studenter digitalt i dag enn det var for bare et tiår tilbake i tid. Barna har ofte mobiltelefonene sine i
nærheten, noe som gjør det mulig å samle inn data direkte via mobiltelefoner.
Det er enkelt å samle inn kunnskap digitalt med SurveyXact.

God lesning!

HVEM ER E-BOKEN RETTET MOT?
Denne e-boken er primært rettet mot SurveyXact-brukere som
jobber innenfor skoleområdet, men den inneholder gode råd for
prosesser og vurderinger som gjelder for undersøkelser generelt.
Den kan derfor også leses av andre SurveyXact-brukere som ønsker å få inspirasjon til å forstå respondentene sine bedre, og dermed kunne lage undersøkelser som er rettet mot sin målgruppe.
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PROSEDYRE:
Prosessen gjennomgås i følgende trinn:

01

02

03

04

Undersøkelsens
grunnlag

Utarbeidelse av
spørsmål

Innsamlingen

Resultatet

01

ETABLERE ET GRUNNLAG FOR
UNDERSØKELSEN
Formålet med undersøkelsen er å sikre høy tilfredshet med skolenes kantiner i kommunen.
I innledningen har vi allerede satt opp noen rammer for undersøkelsen. Basert på dette rammeverket er det satt opp noen spørsmål nedenfor som vil
bidra til å etablere et godt grunnlag å jobbe med.
Det handler om å kunne gjøre deg kjent med de forskjellige situasjonene
som kan oppstå i prosessen. Det gagner undersøkelsen å være i forkant av
mulige scenarier. Et eksempel på et spørsmål kan være om elevene har mobilen i lommen når de handler i kantinen, eller om det bare er når de kommer opp til klassen at mobilene kan brukes. Et annet eksempel kan være om
det er viktig for elevenes svarprosent at resultatene formidles tilbake til dem
– i aulaen eller i klassene.

-

Hvilke skoler skal inkluderes i undersøkelsen?
Hvilke skoler har kantineordning?
Utarbeide en tidsplan.
Er det noen spesielle hensyn som må tas i betraktning?
Hvem godkjenner spørsmålene?
Hvem er kontaktperson per skole og ansvarlig for implementeringen av
datainnsamlingen?
Distribusjonsplan må sendes til skolens kontaktpersoner.
Tenk på hvilken situasjon studentene er i når de svarer på skjemaet.
En kommunikasjonsplan for barna på skolene må utarbeides (lage flyers,
bannere, tekster til aulaen, etc.)
Hvem skal se resultatene for den enkelte skole og hvem skal kunne se for
alle skoler?
Undersøk hvordan resultatene bør legges frem og for hvem.
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UTARBEIDELSE AV SPØRSMÅLENE
Spørsmål og svar utarbeides med hensyn til fire punkter:
01.

1. Målgruppens alder må tas hensyn til. Siden det er barn i skolealder
som skal svare på skjemaet, er det viktig å vurdere spørreskjemaet i
forhold til dette.
02. 2. Man må vurdere hva det er man er ute etter å få svar på. Undersøkelsen må stille de spørsmålene som gjør det mulig å gi svar på det vi
ønsker å vite noe om.
03. 3. Hvilken informasjon om barna kan vi fylle inn på forhånd, slik at de
slipper å svare på det selv. Vi må derfor vurdere hvilken bakgrunnsinformasjon som skal med.
04. 4. Valg av layout. Hvilke layout passer best til undersøkelse og hvem
skal stå som avsender av undersøkelsen.

Hensyn til
målgruppens
demografi

Spørsmålenes
forutsetninger

Bakgrunnsinformasjoner

Spørreskjemaets
layout

Barn som respondenter

Målgruppen i denne undersøkelsen er barn på de øverste trinnene på barneskolen og på ungdomsskolen. Hovedbegrunnelsen for å begrense målgruppen til de eldste barna skyldes at barnas leseferdigheter er mer utviklet.
De er bedre rustet til å forstå hva det blir spurt om, og de forstår lettere
hvordan de skal fylle ut spørreskjemaet riktig.
Når du utarbeider spørreskjemaer for barn på de lavere trinnene, er det
noen andre hensyn og vurderinger som bør tas i betraktning.
Gode hensyn å ta i forhold til målgruppen:
- Har barna mobiltelefonen med seg når de handler i kantinen?
- Bør det finnes en alternativ måte å kunne svare på skjemaet på? Bør for
eksempel QR-koden legges på kantinens nettside, vises i klassene eller på
elevenes intranett?
- Hvordan motiveres barna til å svare på skjemaet?
- Spørsmålenes kompleksitet. Barna har kort tid til å svare på skjemaet,
så skjemaet burde derfor kun inneholde noen få
spørsmål, og disse bør være enkelt formulert.
- Unngå eller begrens spørsmål med åpne
kommentarfelt.
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Spørsmål med smilefjes
I SurveyXact er det mulig å velge forskjellige spørsmålstyper. Spørsmålet
om tilfredshet med kantinen vil være et kategorispørsmål. Da må kategoriene være gjensidig utelukkende, hvilket betyr at man ikke skal kunne havne i
flere kategorier. Spørsmålet kan vises som glider (med eller uten smilefjes),
som vanlig listevisning/rutenettvisning på mobil (med eller uten smilefjes),
eller alternativt som en nedtrekksliste.

I denne undersøkelsen vil det være lurt å vise spørsmålet om tilfredshet
med smilefjes. På denne måten vil barna raskt forstå skalaen, og det vil bli
enklere å svare på skjemaet.
Et kategorispørsmål med smilefjes ser slik ut på en mobiltelefon:
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Undersøkelsens spørsmål
Undersøkelsen må inneholde spørsmålene som vi ønsker å samle inn informasjon på.
Hvis man f.eks. ønsker ønsker å kunne se svarene fordelt på klassetrinn er
det naturligvis viktig at man spør elevene om hvilket trinn de går på.
Kanskje ønsker man å se om det er en sammenheng mellom de som kjøper
mat ofte og tilfredshet. Da bør et spørsmål om kjøps-hyppighet inkluderes.
I tillegg til spørsmål knyttet til å analysere tilfredshetsspørsmålene, kan det
være at man ønsker å ha et åpent spørsmål om forbedringer på slutten av
undersøkelsen. Her kan elevene komme med forslag til forbedringer og på
den måten føle seg ekstra hørt.
Spørsmål som skal inkluderes i undersøkelsen:
- Klassetrinn
- Generell tilfredshet med kantinen
- Kjøps-hyppighet for den enkelte elev (lukket spørsmål)
- Dagens kjøp (f.eks. varmrett – vegetarrett – salatbar – snacks) (lukket
spørsmål)
- Tilfredshet med dagens kjøp (lukket spørsmål)
- Forslag til forbedringer (åpent spørsmål)

Bakgrunnsinformasjon
Bakgrunnsinformasjon gir mulighet til å differensiere og splitte resultatene.
Da kan man lage rapporter for hver enkelt skole uten at elevene selv må
fylle ut hvilken skole de går på.
Et eksempel på en baggrundsoplysning i SurveyXact:***
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Spørreskjema-layout
SurveyXact tilbyr forskjellige layoutmaler. Alle layoutene er mobilvennlige, og krever kun at du setter inn
logo og velger temafarge.
Det er viktig at respondenten kan
se spørreskjemaet klart og tydelig.
Derfor er det å velge en farge med
høy kontrast et av hensynene du
kan ta i forhold til WCAG - Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er en internasjonal
standard for universell utforming på web, som siden 2008 har vært rettet
mot å gi alle – uavhengig av handicap eller funksjonsnedsettelse - de samme mulighetene for tilgang til Internett.
Les mer om temaet på SurveyXacts nettsider:
https://www.surveyxact.no/wcag/
På hjemmesiden vår står det mer detaljert hvordan du overholder de fire
prinsippene WCAG-standardene er bygget rundt:

01.

Mulig å oppfatte

02. Mulig å betjene

03. Forståelig

04. Robust
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INNSAMLINGSPROSESSEN
Når spørreskjemaet er klargjort og testet, er neste steg innsamlingsprosessen.
I denne undersøkelsen har vi ikke tilgang til kontaktinformasjonen til respondentene – hverken e-post eller mobilnummer. Om man ikke har kontaktinformasjonen til respondentene sine, er det mulig å benytte en annen
distribusjonsmåte: selvopprettelse.
Selvopprettelse er en lenke eller en QR-kode hvor en ny besvarelse genereres hver gang en elev klikker på lenken eller bruker QR-koden.
Da målgruppen for undersøkelsen er ungdomsskoleelevene og de eldste
barneskoleelevene, og disse har mulighet til å svare på mobilene sine, vil
skjemaet bli distribuert via en QR-kode. Det betyr at elevene svarer på undersøkelsen på sin egen mobiltelefon.

QR-kode som leses via studentens egen mobiltelefon:

På denne måten kan både lærerne og kantinene på hver skole distribuere
undersøkelsen.

Innsamling via klasselærer/ i klassen
QR-koden vises i klassen. Her kan både klasselæreren presentere QR-koden
og hjelpe elevene med å svare på skjemaet, eller QR-koden kan henges opp
på f.eks. en synlig plakat.
Innsamling via kantinen
QR-koden vises i kantinen. Her vil det være mer opp til studentene å svare
på skjemaet, derfor er det lurt å vurdere hvor QR-koden er mest synlig. Det
kan henges opp en plakat eller settes opp et nettbrett rett ved siden av der
studentene betaler eller ved utgangen. Elevene kan også få en flyer med
QR-koden, slik at de har mulighet til å svare på skjemaet etter at maten er
spist.
Uansett hvordan QR-koden blir vist er det viktig at undersøkelsen får omtale, slik at det blir skapt oppmerksomhet rundt undersøkelsen. Dette vil gjøre
at antall svar økes.
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QR-kode for hver skole
Hvis kommunen ønsker å distribuere spørreskjemaet til flere skoler i samme
undersøkelse, så kan de generere unike QR-koder til hver skole. Dermed vil
de senere kunne analysere svarene fra hver enkelt skole. De unike QR-kodene lages ved hjelp av en bakgrunnsvariabel. I dette eksemplet kalles den
b_1.

Anonym besvarelse
Selvopprettelsesmetoden gjør det mulig for respondenten å svare anonymt
på skjemaet, da ingen kontaktinformasjon blir importert til undersøkelsen.
En selvopprettelseslenke er per definisjon en anonym innsamlingsmetode.

04

RESULTAT OG FORMIDLING
Resultatene kan utarbeides og vises på forskjellige måter.
De to hovedgruppene er:
- Dashboard
- Rapport
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Dette eksempelet viser hvordan man kan fremstille spørsmålet «Hvor fornøyd er du med maten i kantinen?» ved å krysse det med spørsmålet «Hva
kjøpte du i kantinen i dag?».
Til høyre for antall svar vises en gjennomsnittlig beregning av studentenes
svar - hvor ”veldig fornøyd” har verdien 5 og ”veldig misfornøyd” har verdien 1.

Dynamisk visning av ulike skoler
iden undersøkelsen inneholder bakgrunnsinformasjon om hvilken skole hver
besvarelse tilhører, er det mulig å se resultatene fra hver skole. Man kan
f.eks. lage et dashbord for hver skole slik at de kan følge med på tilfredsheten med kantinen sin.

Når resultatene fremlegges dynamisk i dashboardet, har de forskjellige skolene mulighet til å sammenligne resultatene sine med andre skoler. De kan
selv sortere frem en og en skole, eller velge å se flere samlet.
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Formidling av resultatene

NEDENFOR OPPSUMMERES NOEN HENSYN SOM KAN TAS NÅR DET GJELDER
RAPPORTERING AV RESULTATENE.

Involvering av
studenter.

Resultatene bør formidles til skolen og i klassene. Elevene kan for eksempel
få mulighet til å kommentere resultatene. Det øker kunnskapen om kantinen
ytterligere og vil bidra til å skape en god kantine. Det kan være lurt å vise
resultatene til elevrådet og be dem kommentere. For å øke elevenes engasjement kan man dele opp resultatene per klassetrinn. Det kan også øke
motivasjonen til å delta i undersøkelsen hvis den går over en lengre periode.

Skolekanttinenes beslutningstakere.

Beslutningstakere kan ha stor nytte av å få en rapport med resultatene.
Hvis beslutningstakerne har ansvaret for flere skoler, kan rapporten inneholde alle spørsmålene splittet på de enkelte skolene. Man kan også legge ved
en beskrivelse av undersøkelsen slik at resultatene leses i lys av dem i stedet
for mottakerens egne antagelser og forutsetninger.

Skoleledelsen
og kantinen.

Formidling av resultatene til skoleledelsen og kantinen er viktig for den enkelte skole. Det gir dem mulighet for å tilpasse kantinen innenfor deres egne
rammer. Sammen med elevenes tilbakemeldinger kan det bidra til å skape
en større forståelse av skolens ønsker og behov.

Resultater på
nett

Formidling av resultater via digitale kommunikasjonskanaler til elevenes
foreldre bidrar til å skape større åpenhet rundt kantinetilbudet. Å vise resultatene til foreldre forplikter også skolen til å holde fokus på kantinetilbudet,
uavhengig av om det er rom for forbedring eller om tilfredsheten er høy. La
resultatene om skolekanttinen synliggjøres, sammen med målene og rammene til kantinetilbudet.
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FORDELER MED Å BRUKE SURVEYXACT TIL EN DIGITAL
KANTINEUNDERSØKELSE.
Ved å bruke SurveyXact til å gjennomføre en digital kantineundersøkelse oppnås en rekke fordeler:
FORDELER

UTDYPELSE

Sikkerhet og GDPR

SurveyXact sørger for at barnas svar behandles trygt.

Mobile first

De forskjellige layoutfunksjonene som finnes som standardvalg i SurveyXact
er basert på et «mobile first»-tankesett. Det vil si at alle spørsmålstypene
tilpasser seg forskjellige skjermstørrelser basert på mobiltelefonen som benyttes.

Resultatformidling

SurveyXact tilbyr alle kunder både kvalifisert brukerstøtte og konsulentbistand. Vi kan hjelpe deg med å ta beslutninger rundt resultatformidling og
metodehensyn i dine forskjellige undersøkelser.

Effektivt

Undersøkelsen utføres likt for alle skoler og vil ha lave kostnader og lavt tidsforbruk på de enkelte skoler.

Anonymitet

SurveyXact sikrer at datainnsamlingen foregår anonymt.

Raske resultater

Resultatet er tilgjengelig i rapportene umiddelbart etter at spørreskjemaet
er besvart. Resultatene kan derfor presenteres løpende og de kan deles inn i
dager, uker eller måneder om ønskelig.

Løpende endringer
og tilpasninger

SurveyXact gir mulighet til å gjøre endringer og justeringer i skjemaet løpende uten at det vil påvirke allerede innsamlet data. Det er alltid mulig å legge
til et ekstra spørsmål, utvide med en ekstra skole eller lignende.

WCAG

SurveyXact sikrer at undersøkelsen kan imøtekomme kravene til WCAG.
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