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SurveyXact er en del af Rambøll. Det stiller høje krav til vores integritet, sikkerhed,
stabilitet, metodefaglighed og erfaring.
SurveyXact overholder fuldt ud EU’s Persondataforordning (GDPR) og vi leverer al
den dokumentation for sikkerhed, som du har behov for i form af en ISAE 3000-II
revisionserklæring fra PwC samt den databehandleraftale, der følger med din
SurveyXact-licens.
Alt dette har vi bygget ind i SurveyXact og dermed din garanti for at opnå succes
med dine undersøgelser.
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KÆRE LÆSER
I denne e-bog fortæller vi om, hvordan SurveyXact på en sikker og effektiv måde kan understøtte en
undersøgelse af skolernes kantine tilbud i en vilkårlig dansk kommune.
Den gennemgåede case er en undersøgelse af elevernes tilfredshed med deres skoles kantineordning.

Bogen handler om en kantine-undersøgelse i en kommune og
tager udgangspunkt i nogle problemstillinger, man kan møde i en
sådan proces. Bogen kommer dog også ind på emner, som gør
sig gældende i andre sammenhænge, og den kan derfor læses
som inspiration til andre typer af undersøgelser.
Ved denne undersøgelse gør følgende sig gældende:
- Målgruppen er børn i skolealderen, der går på mellemtrinet og i udskolingen
- Tilbuddet om undersøgelsen skal gives til flere af kommunens skoler
- Skolens ansvarlige skal modtage resultatet digitalt via et link
Udfordringen med en sådan undersøgelse er at nå helt ud til kantinens kunder, eleverne, på den bedst
mulige måde. Når eleverne har købt og spist deres mad fra kantinen, vil de have dannet sig en holdning
til købet og maden. Her er det blevet meget nemmere at nå eleverne digitalt i dag, end det var for bare
et årti siden. Børnene har ofte deres mobiltelefoner ved hånden, hvilket gør det muligt at indsamle data
direkte fra børnene.
At indsamle viden digitalt og håndtere denne er enkelt og nemt i SurveyXact.

God læselyst!

HVEM ER E-BOGEN HENVENDT TIL?
Denne e-bog er primært henvendt til SurveyXact brugerne i kommunerne i Danmark, der arbejder indenfor skoleområdet, men den
indeholder gode råd til processer og overvejelser, som er gældende for undersøgelser generelt.
Den kan derfor også læses af andre SurveyXact brugere, der har
interesse i at få noget inspiration til at sætte sig i respondentens
sted og udarbejde en undersøgelse, der passer præcis til den
ønskede målgruppe.
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FREMGANGSMÅDEN:
Processen bliver gennemgået i følgende trin:

01

02

03

04

Et godt
fundament for
undersøgelsen

Spørgerammen

Indsamlingen

Resultatet

01

ETABLERING AF ET FUNDAMENT FOR UNDERSØGELSEN
Undersøgelsens formål er at sikre høj tilfredshed med skolernes kantiner i
kommunen.
I indledningen har vi allerede opstillet nogle rammer for undersøgelsen. Ud
fra disse rammer er der nedenfor udarbejdet nogle spørgsmål, som skal
medvirke til at etablere et godt fundament at arbejde videre ud fra.
Det handler om at kunne sætte sig ind i de forskellige situationer, som kan
opstå i processen, da det gavner undersøgelsen at være på forkant med
mulige scenarier. Et eksempel på et spørgsmål kunne være om eleverne
har deres mobil med i lommen, når de handler i kantinen eller om de først
er tilgængelige på disse, når eleverne vender tilbage til klasserne. Et andet
eksempel kunne være, om det er vigtigt for elevernes besvarelsesprocent at
resultaterne formidles tilbage til dem enten via aula eller i klasserne.
-

Hvilke skoler skal være med i undersøgelsen?
Hvilke skoler har en kantineordning?
Udarbejdelse af en tidsplan.
Er der særlige hensyn, som skal tages?
Hvem godkender spørgerammen?
Hvem er kontaktperson pr. skole og ansvarlig for implementering af dataindsamling?
Distributionsplan til skolernes kontaktpersoner.
Tænk over hvilke situationer eleverne står i, når de skal besvare skemaet.
Komponer en kommunikationsplan til børnene på skolerne (udarbejdelse
af flyers, bannere, kort, tekster til aula m.m.)
Hvem skal se resultaterne på den enkelte skole og centralt fra?
Undersøg og afstem forventningerne til fremvisning af resultaterne.
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SPØRGERAMMEN
Spørgerammen udarbejdes med hensyn til fire overvejelser:
01.

At have målgruppens alder med i betragtning. Da det er børn i skolealderen, som skal besvare skemaet, er det givende at vurdere spørgeskemaet i forhold til børn på mellemtrinet og i udskolingen.
02. At sikre at spørgerammen giver mulighed for at opnå det ønskede mål.
Den skal indeholde de spørgsmål, som der ønskes svar på.
03. At overveje hvilke oplysninger vi kan tilføje til undersøgelsen uden, at
børnene skal udfylde det i skemaet – således refleksioner om baggrundsinformationer.
04. At vælge det rette layout. Hvilke layout passer bedst til undersøgelsen,
og hvem skal stå som afsender?

Hensyn til
målgruppens
demografi

Spørgerammens
forudsætninger

Baggrundsinformationer

Layout til
spørgerammen

Børn som respondenter
Målgruppen i denne undersøgelse er børn på mellemtrinet og i udskolingen.
Den primære begrundelse for at begrænse målgruppen til de ældste børn
skyldes, at børnenes læsefærdigheder er mere udviklede, hvorfor de er
bedre stillede i henhold til at forstå, hvad der bliver spurgt om, og de kan i
højere grad forstå, hvordan man udfylder spørgeskemaet korrekt.
Når man udarbejder spørgeskemaer til børn i de mindre årgange, er der
andre hensyn, der skal tages.
Gode overvejelser at gøre sig vedrørende målgruppen:
- Har børnene deres mobiltelefon med, når de handler i kantinen?
- Skal der være en alternativ måde at besvare skemaet på? ¨Skal QR-koden
eksempelvis indsættes på kantinens hjemmeside, vises i klasserne eller på
elevernes intranet?
- Hvordan motiveres børnene til at besvare
skemaet?
- Spørgerammens kompleksitet. Børnene har kort
tid til at besvare skemaet, så skemaet skal være
meget kort og blot indeholde et par spørgsmål,
som er formuleret meget simpelt.
- Begræns åbne spørgsmål til et minimum, hvis
disse overordnet skal indgå.

SurveyXact – Hvor tilfreds er du med kantinen på din skole?

5

Spørgsmål med smileys
Ved opsætningen af spørgsmål er det muligt at vælge forskellige spørgsmålstyper og opsætningsmuligheder. Tilfredshedsspørgsmålet er et kategorispørgsmål, hvor kategorierne gensidigt udelukker hinanden. Det kan vises
som slider (med eller uden smileys) eller almindelig listevisning/gittervisning
på mobilen (med eller uden smileys) - eller alternativt som en rulleliste.

I denne undersøgelse vil det være fordelagtigt at opsætte spørgsmålet om
tilfredshed med smileys, så børnene hurtigt kan afkode det positive og negative svar. Dette simplificerer også selve besvarelsen af skemaet.
Et kategorispørgsmål med smileys ser således ud på en mobiltelefon:
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Indhold af spørgsmål
Spørgerammen skal indeholde de informationer, der ønskes besvaret og
målt.
Ønskes det eksempelvis at opdele elevernes svar efter klassetrin, er det
naturligvis vigtigt, at dette spørgsmål fremgår.
Derudover ønskes det måske at måle på, om højfrekvente købere er mere
tilfredse end købere, som ikke handler lige så ofte, hvorfor et sådant spørgsmål også skal indgå i spørgerammen.
Udover spørgsmål til gavn for analysen og tilfredshedsspørgsmålene, kan
der også være et ønske om at have et åbent spørgsmål med til sidst i spørgerammen, hvor eleverne kan angive forbedringsforslag. Dette kan bidrage
til at sikre, at eleverne får mulighed for at tilføje kommentarer om elementer,
de ønsker at sætte fokus på.
Spørgerammen:
- Elevens klassetrin
- Generel tilfredshed med kantinen (lukket spørgsmål)
- Købsfrekvens for den enkelte elev. (lukket spørgsmål)
- Dagens køb (f.eks. varm ret – vegetar ret – salatbar – snacks) (lukket
spørgsmål)
- Tilfredshed med dagens køb (lukket spørgsmål)
- Forslag til forbedringer (åbent spg.)

Baggrundsoplysninger
Baggrundsoplysninger giver muligheden for at differentiere og opdele
resultaterne, så der kan trækkes rapporter for hver enkelt skole uden, at
eleven skal udfylde hvilken skole, vedkommende går på.
Et eksempel på en baggrundsoplysning i SurveyXact:
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Layout af et spørgeskema
SurveyXact tilbyder forskellige typer af layout skabeloner. De er alle
udarbejdet som mobile first skabeloner, så de er responsive i forhold
til skærmstørrelse, og de kræver
blot, at man indsætter kommunens
logo og vælger spørgerammens
farver.
Det er vigtigt for undersøgelsen, at
respondenten kan se spørgeskemaet klart og tydeligt. Derfor er valg af
en højkontrast farve en af de overvejelser, man kan gøre sig i forhold
til WCAG – webtilgængelighed.

WCAG (Web Content Accessibility
Guidelines) er en international standard for webtilgængelighed, som siden
2008 har haft til formål at give alle – uanset handicap eller funktionsnedsættelser – de samme muligheder for adgang til internettet.
Læs mere om emnet på SurveyXacts hjemmeside:
https://www.surveyxact.dk/wcag/
Her fremgår det mere detaljeret, hvordan man overholder de fire principper,
som WCAG standarderne er bygget op efter:

01.

Opfattelig

02. Anvendelig

03. Forståelig

04. Robust
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INDSAMLINGSPROCESSEN
Efter spørgeskemaet er udarbejdet og testet, handler det om indsamlingsprocessen.
Til denne undersøgelse har vi ikke kontaktoplysninger på respondenterne hverken e-mail eller mobilnummer. Hvis man ikke har kontaktoplysninger på
respondenten, er der mulighed for at anvende indsamlingsmetoden selvoprettelse.
Selvoprettelse er et link eller en QR-kode, hvor eleven har mulighed for at
afgive en besvarelse hver gang vedkommende trykker på linket eller anvender QR-koden.
Da den primære målgruppe er skolebørn på mellemtrinet og udskolingen,
som har mulighed for at svare via deres mobiltelefoner, vil indsamlingsmetoden være selvoprettelse via en QR-kode. Dette betyder, at eleven kan
afgive sin besvarelse via sin egen mobiltelefon.

QR-kode som aflæses via elevens egen mobiltelefon:

Denne metode giver mulighed for, at hver skole eksempelvis både kan
distribuere via klasselæreren og kantinen.
Indsamling via klasselæreren / i klassen
QR-koden vises i klassen. Det kan være klasselæreren, som hjælper eleverne med at besvare skemaet og fremviser QR-koden til dem. QR-koden kan
også hænges op i klassen ex. på en plakat, så den er synlig for alle eleverne.
Indsamling via opslag i kantinen
QR-koden vises i kantinen. Her vil det være mere op til eleverne at besvare skemaet, hvorfor det er en god idé at overveje, hvor QR-koden er mest
synlig. Der kan eksempelvis hænges en plakat op, eller der kan opstilles en
tablet ved siden af betalingsløsningen eller udgangen af kantinen. Børnene
kan også få udleveret en flyer med QR-koden, så de har mulighed for at
besvare skemaet efter, maden er spist.
Uanset om der hænges plakater op, QR-koden fremvises via en tablet eller
børnene får en flyer med QR-koden, er omtalen af undersøgelsen vigtig for
at skabe opmærksomhed og dermed øge antallet af besvarelser.
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Opdeling af QR-kode
Ønsker kommunen at distribuere undersøgelsen ud på flere skoler og dermed måle flere skolers kantiner i samme undersøgelse, kan det gøres ved at
opdele QR-koden, så hver skole får sin egen QR-kode. Dermed kan elevernes svar opdeles ud fra, hvilke skole de kommer fra.
Opdelingen sker ved hjælp af en baggrundsvariabel, som oprettes til formålet. I dette eksempel kaldes den b_1.

Anonym besvarelse
Selvoprettelses metoden gør det enkelt for respondenten at besvare skemaet anonymt, da der ikke skal importeres kontaktoplysninger på respondenterne ind i skemaet.
Et selvoprettelseslink er per definition en anonym indsamlingsmetode.
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RESULTAT & FORMIDLING
Resultaterne kan fremstilles på forskellige måder.
De to hovedgrupper er:
- Dashboard visning
- Rapportvisning
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Følgende eksempel demonstrerer, hvordan resultatet kan formidles via et
dashboard hvor spørgsmålet ”Hvor tilfreds/utilfreds er du med maden?”
bliver opdelt med spørgsmålet ”Hvad købte du i kantinen i dag?”.
Til højre for antallet af svar vises en gennemsnitsberegning af elevernes
besvarelser, hvor ”meget tilfreds” har værdien 5 og ”meget utilfreds” har
værdien 1.

Dynamisk visning af forskellige skoler
Da undersøgelsen indeholder en baggrundsoplysning om, hvilke skole hver
besvarelse tilhører, er det muligt at opdele besvarelserne på skoleniveau eller lave et dashboard til hver skole, så de selv kan følge med i tilfredsheden
med kantinen.

Resultaterne kan formidles lokalt på hver skole, og det kan gøres digitalt
og dynamisk, så de personer dashboardet deles med har mulighed for at
arbejde med resultaterne.
SurveyXact – Hvor tilfreds er du med kantinen på din skole?
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Formidling af resultaterne

NEDENSTÅENDE VISER, HVILKE OVERVEJELSER MAN KAN GØRE SIG ANGÅENDE
AFRAPPORTERING AF RESULTATERNE.

Inddragelse
af eleverne.

Brug resultaterne som afsæt til at sætte fokus på skolemaden på skolen og
i klasserne. F.eks. kunne man give eleverne mulighed for at kommentere på
resultaterne. Det giver viden om måderne hvorpå, der kan forsøges at skabe
en god kantine. Vis eventuelt resultaterne til elevrådet og bed dem om at
kommentere. For at øge engagementet hos eleverne kan man opdele resultaterne i klassetrinene. Det kan også øge antallet af elever som gerne vil
deltage i undersøgelsen, hvis undersøgelsen kører over en længere periode.

Beslutningstagere for
skolernes
kantiner.

Beslutningstagerne kan have stor gavn i at få en rapport med resultater.
Hvis beslutningstagerne har ansvaret for flere skoler, kan rapporten indeholde alle spørgsmålene opdelt på de enkelte skoler. Vedhæft eventuelt en
beskrivelse af undersøgelsens rammer, så resultaterne læses i lyset af disse,
fremfor modtagerens egne antagelser og forudsætninger.

Skoleledelsen
og kantinen.

Formidling af resultaterne til skoleledelsen og kantinen er vigtig for den
enkelte skole. Det giver dem mulighed for at tilpasse kantinen indenfor
deres rammer. Sammen med eleverne kan det skabe en fælles forståelse for
ønsker og behov på den pågældende skole.

Resultater
på Aula.

Formidling af resultater på Aula til elevernes forældre er med til at skabe en
større gennemsigtighed af kantinetilbuddet. At vise resultaterne til forældrene forpligter også de ansvarlige til at sætte fokus på kantinetilbuddet,
uanset om der er plads til forbedring eller om tilfredsheden er høj. Lad
resultaterne være en del af en samlet præsentation om skolens kantine
sammen med målsætningerne og rammerne.
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FORDELE VED AT BENYTTE SURVEYXACT
TIL EN DIGITAL KANTINE UNDERSØGELSE.
Ved at benytte SurveyXact til at gennemføre en digital kantine
undersøgelse opnås en række fordele:
FORDELE

UDDYBNING

Sikkerhed & GDPR

SurveyXact sikrer, at børnenes besvarelser behandles sikkert.

Mobile first

Standard layout funktionerne i SurveyXact er udarbejdet udfra en mobile
first tankegang. Dette vil sige, at alle spørgsmålstyperne er responsive og
kan tilpasses forskellige skærmstørrelser med udgangspunkt i skærmstørrelsen på en mobiltelefon.

Resultatformidling

SurveyXact tilbyder alle kunder en kvalificeret support til deres brugere, og
alle kunder er tilknyttet en SurveyXact konsulent, hvor der kan sparres på resultatformidling og diskuteres metodeovervejelser i brugerens undersøgelser.

Effektivt

Indsamlingen gennemføres ens for alle skole uden høje krav både til omkostningsdelen eller det tidsmæssige forbrug på de enkelte skoler.

Anonymt

SurveyXact sikrer, at indsamling foregår 100% anonymt.

Hurtige resultater

Resultatet er tilgængeligt i rapporterne umiddelbart efter, at spørgeskemaet er besvaret. De kan derfor løbende præsenteres og fremvises opdelt på
dage, uger eller måneder, hvis det ønskes.

Løbende ændringer
og tilpasninger

SurveyXact giver mulighed for løbende at lave ændringer og tilpasninger til
skemaet uden, at det påvirker tidligere indsamlet data.
Det er altid muligt at tilføje et ekstra spørgsmål, udvide med en ekstra skole
eller noget helt tredje.

WCAG

SurveyXact sikrer, at brugerne har mulighed for at imødekomme kravene fra
WCAG.
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