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FORORD
Hei kjære bruker,
Velkommen som bruker av SurveyXact!
Vi har forsøkt å lage et brukervennlig, fleksibelt og tilgjengelig spørreskjemaverktøy. Dette håper
vi at du skal merke i tiden som kommer og ved hjelp av dette heftet.
Over 800 skandinaviske bedrifter benytter i dag SurveyXact, så man kan trygt si at du kan gjøre
deg mer attraktiv for din nåværende arbeidsgiver, men også eventuelle framtidige arbeidsgivere
gjennom din kunnskap om dette verktøyet.
SurveyXact er et spørreskjemaverktøy som tilby s av oss i Rambøll og som ble tatt i bruk for første
gang i 1999. Rambøll har i dag om lag 12.000 ansatte som tilbyr rådgivende konsulenttjenester på
områder som Bygg, Transport, Energi, Miljø, Olje & Gass, Telekommunikasjon og Management
C onsulting.
Rambøll Management C onsulting har det primære ansvaret for driftingen av SurveyXact. Med våre
om lag 500 ansatte tilbyr vi, i tillegg til SurveyXact, også analyse og rådgivning innenfor områder
som ledelsesendring, organisasjonsutvikling, IT og survey.
Det primære målet med dette heftet er å gjøre deg, som bruker, i stand til å opprette ditt eget
spørreskjema på en fornuftig måte, få dette skjemaet distribuert til de du vil nå på den måten du
vil nå de, for så å kunne se noen sammenhenger og komme til noen g ode svar ved hjelp av en
solid analyse. Verktøyet er lagt opp på en logisk måte for å underbygge akkurat dette målet. Med
fire primære arkfaner i verktøyet og likelydende fire hovedtemaer i dette heftet vil du om kort tid
være i stand til å opprette en gjennomgående og god undersøkelse i SurveyXact.
Vi skal først se på ”Huset”, som i all hovedsak er dashboardet ditt og den første siden du kommer
til når du logger i SurveyXact. Her vil du ha full oversikt over alle dine undersøkelser og her kan du
også administrere disse. Senere vil vi gå gjennom arkfanene ”Spørreskjema”, ”Datainnsamling” og
”Analyse”. Dette vil også være en et fornuftig løp for deg når du siden skal sette opp dine egne
undersøkelser.
Lykke til!
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Velkommen til introduksjonskurs i SurveyXact
Kurset er oppbygd som en simulering av en
reell undersøkelse; fra opprettelsen av skjema
i SurveyXact til håndteringen av respondenter
og distribusjon. Du kan forestille deg at du
arbeider i HR-avdelingen for FAKE CONSULT.
Sjefen din har nettopp ringt og bedt deg
iverksette den årlige
medarbeiderundersøkelsen. I den virkelige
verden skal du alltid sørge for å ha god tid til å teste skjemaet ditt og
regne med at det tar lang tid å samle inn respondentopplysninger og
importere dem.
Men sjefen din hos FAKE CONSULT opererer ikke med den virkelige
verden, hans måling skal være ferdig i dag! Så du har det travelt.
Øvelsesheftets blå seksjoner markerer en øvelse, og de grå tekstboksene
er metodiske tips og triks for undersøkelser i sin alminnelighet.

Logg på SurveyXact
Tast inn denne adressen i nettleseren din: www.survey-xact.no

Brukernavn og passord får du av underviseren hvis du ikke har det fra før.
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Huset

I SurveyXacts hovedpanel ”Huset”
og underorganisasjoner.

, finner du alle dine undersøkelser

Ved siden av knappen symbolisert av et hus finner du også ”Brukere”. Her
kan du få full oversikt over din organisasjons brukere og
administrasjonsstatuser, samtidig som du kan opprette nye brukere.
I ”Huset” oppretter du undersøkelser, samtidig som du kan kopiere, flytte
og redigere undersøkelser.
Undersøkelsene du oppretter kan enten opprettes fra ”Tom
undersøkelse”, men vi har også tilgjengeliggjort noen maler for
forskjellige undersøkelser, som din bedrift typisk vil ha ønske om å
utføre:
Her kan du også opprette en samleanalyse for flere undersøkelser gjort
over tid. Trykk på ”Opprett samleanalyse” og huk av for de
undersøkelsene du ønsker å se, sammenslått til en rapport.
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Spørreskjemaet

Velg ”Opprett undersøkelse”
I nedtrekksmenyen kan du velge blant et antall maler. Velg ”Tom
undersøkelse”, som er en helt blank mal.
Gi undersøkelsens et navn (f.eks. Introkurs + navn). Trykk ”Enter”.
Du står nå i undersøkelsens første fase; spørreskjema-fanen.

SurveyXact har tre hovedelementer; spørreskjema, datainnsamling og
analyse, der hvert av elementene har en egen fane.
Et spørreskjema består av:




Selve spørreskjemaet som respondenten skal fylle ut.
Et bakgrunnsskjema som inneholder opplysninger om respondenten,
som er kjent på forhånd (f.eks. navn, e-post og kundetype), og som
respondenten altså ikke skal svare på.
Layoutdesigner hvor der er mulighet for å tilpasse den grafiske
designen til din organisasjon. Du kan her velge mellom forskjellige
layout-maler, sette inn logo og tilpasse farger. Det er også mulig å
forhåndsvise hvordan layouten vil se ut på et annet medium, f.eks.
på nettbrett og mobiltelefon.
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Introduksjon QuickQuest
Du vil nå bli introdusert for QuickQuest, som er det verktøyet du bruker
når du skal opprette spørreskjemaet ditt. Du vil bli bedt om å sette inn en
rekke forskjellige elementer i spørreskjemaet ditt. Alle elementer settes
inn ved å klikke på den grønne "Pluss-knappen”.

TIPS:
Når man åpner QuickQuest første gang, er det mulig å se
en kort introduksjon til de mest alminnelige funksjonene.
Klikk på linken: ”Vil du ha en god start? Klikk her!” for å se
en kort introduksjon.

Spørsmålene i dette kurset er primært laget for å komme gjennom
forskjellige typer spørsmål. Spørreskjemaet er derfor ikke nødvendigvis et
eksempel på ”det perfekte spørreskjema”.
Vi starter med å opprette spørreskjemaet i QuickQuest.
Under nedtrekksmenyen «Spørreskjemaer» velges «Rediger i
QuickQuest». Du er nå klar til å bygge selve spørreskjemaet i SurveyXact.
Øverst på skjermen ser du verktøylinjen:

I verktøylinjen finnes en rekke grunnleggende funksjoner som hjelper deg
når du er kommet et skritt videre i oppsettingen av spørreskjemaet ditt.
Merk deg spesielt viktige knapper som «Lagre»

og «Tilbake»

.

Når du har startet å legge inn tekst og spørsmål i skjemaet ditt, vil du på
venstre side av skjermen se en oversikt over sidene i spørreskjemaet ditt,
det er her du lett vil kunne danne deg et overblikk over skjemaet. Midt på
skjermen i det store vinduet ser du arbeidsområdet, det er her du bygger
opp skjemaet ditt.
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TIPS: Hurtigtaster
I QuickQuest har du mulighet for å anvende hurtigtaster for å gjøre
oppsettingen av et spørreskjema raskere. Det er opp til deg selv om
du ønsker å benytte hurtigtastene eller anvende funksjonene i
verktøylinjen øverst i QuickQuest. De mest alminnelige
hurtigtastene er:
Sett inn tekst:
Sett inn bilde:
Sett inn spørsmål:
Sett inn sideskift:
Lagre undersøkelsen

Alt + T
Alt + I
Alt + Q
Alt + B
Ctrl + S

Opprette spørreskjema
Side 1
På side 1 skal du lage en introduksjonsside.
Sett inn en tekst ved å klikke på «Pluss» og velg «Brødtekst»
(eller Alt+T)
Skriv teksten:
Velkommen til undersøkelsen!
Vi er glad for at du vil ta deg tid til å delta i FAKE C ONSULTs årlige
medarbeiderundersøkelse.
Det vil ta ca. 5 minutter å besvare spørsmålene.

Sett inn et sideskift ved å klikke på ”pluss” og velg ”Sideskift”
(eller Alt+B).
Et sideskift illustreres ved en boks med angivelse av sidetall i oversikten
på venstre side av bildet.
TIPS: Oversikt over elementer i undersøkelsen
Du kan velge om oversikten på venstre side av skjermen skal vise
rutenett med mest mulig informasjon om de ulike elementene
eller om du vil vise som liste

,

eller kompakt liste
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Side 2
Sett inn en overskrift ved å klikke på «Pluss» og velg «Brødtekst».
(eller Alt+T)
De følgende spørsmålene omhandler din stilling

Sett inn et spørsmål ved å klikke på «Pluss» og velg «Spørsmål»
(eller Alt+Q).
Skriv inn spørsmålet nedenfor ved å skrive spørsmålet under
«Spørsmålstekst», og svaralternativene under «Kategorier».
1. Hvem er din nærmeste leder?




Ande rs Pedersen
Marianne Lien
O le Eve nsen

Valideringer
Systemet er innstilt automatisk til å validere at et spørsmål skal
besvares. Ønsker du å oppheve denne innstillingen klikker du på
«Valideringer» i menyen på høyre side av arbeidsområdet, og
deretter velger bort at spørsmålet må fylles ut.

TIPS: Valideringer
Du velger selv om et spørsmål skal besvares, eller om det skal
være valgfritt. Hvis du velger at spørsmålene dine skal være
valgfrie å besvare, kan det senere bli vanskeligere å lage
analyser fordi hvert spørsmål vil ha forskjellig antall svar.
Derfor er det generelt en god idé at spørsmål skal besvares. Se
til at spørsmålene dine er så gode at de også kan besvares.
Besvarelse av tekstsvar og kommentarer er ofte best å lage
valgfrie.

Sett inn et nytt spørsmål (på den samme siden):
2. Har du (i løpet av de seneste 12 måneder) hatt
medarbeidersamtale?



Ja
Ne i

Sett inn et sideskift.
Husk hele tiden å lagre arbeidet ditt ved å klikke på
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Side 3
Sett inn et spørsmål:
3. Opplever du at avtaler, mål og aktiviteter fra
medarbeidersamtalen har blitt fulgt opp?



Ja
Ne i

TIPS: Raskt overblikk over spørreskjemaet
For å se et raskt overblikk over spørreskjemaet ditt kan du klikke på

«Forhåndsvisning»

på verktøylinjen øverst.

TIPS: Teste ut spørreskjemaet underveis
Det er alltid en god idé å sjekke spørreskjemaet jevnlig mens du
arbeider. Dermed kan du se til at spørsmålene dine virker etter
hensikten. Dette gjør du ved å gå inn i spørreskjemasiden i SurveyXact.
Nederst på siden velges ”Forhåndsvisning i nytt vindu” - velg enten
”Med bakgrunnsopplysninger” eller ”Uten bakgrunnsopplysninger”.
Når du tester spørreskjemaet ditt og finner en feil, trenger du ikke
lukke forhåndsvisningen. Du kan rette feilen i QuickQuest og lagre
skjemaet. Deretter går du tilbake i forhåndsvisningen, går en side
tilbake og så én side frem. Endringene kan nå ses på siden. Merk at du
kan ha en forhåndsvisning åpen i samme skjermbilde som QuickQuest.

Vi skal nå opprette en aktivering slik at spørsmål 3 kun vises for de som i
spørsmål 2 har svart «Ja» på at de har hatt medarbeidersamtale.
Sørg for at du står på spørsmål 3. Klikk på «Aktiveringer» og deretter
«Opprett ny aktivering».
Gi aktiveringen et navn, f.eks «Hatt medarbeidersamtale».
TIPS: Navn på aktiveringer
Det er valgfritt å navngi aktiveringer, men det kan være lette å holde
orden på de du legger inn dersom du definerer dem med egne navn.

Klikk deretter på
og velg spørsmålet «Har du hatt
medarbeidersamtale». Sett deretter at spørsmålet skal være = «Ja».
Klikk til slutt på «Lukk».
Husk at det kun er hensiktsmessig å lage aktiveringer fra et spørsmål til
et annet dersom spørsmålene er på forskjellige sider i spørreskjemaet.
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TIPS: Aktiveringer
Når du oppretter en aktivering, vises en
på spørsmålet i oversikten til
venstre. Du kan lett finne den tilknyttede aktiveringsregelen dersom du holder
musepekeren over.

Sett inn et sideskift.

Side 4
Vi har i de tre første spørsmålene opprettet et standard
enkeltvalgspørsmål, der vi har formulert en spørsmålstekst og deretter
tilføyd svarvalgmuligheter. Nå vil vi forsøke å opprette spørsmål ved å
velge en annen spørsmålstype før vi formulerer en spørsmålstekst.
Du kan endre spørsmålstype ved å
klikke på
i arbeidsområdet øverst
til høyre i bildet:
Sett inn et spørsmål, og velg at spørsmålet skal være vist som typen
”Tallspørsmål som glider”. Skriv inn følgende spørsmål:

TIPS: Hva er en ”glider”?
En glider er en spørsmålstype hvor respondenten på en skala kan
plassere sin markør på en valgfri verdi eller svarmulighet. Du kan endre
hvor skalaen skal starte og slutte på menyen til høyre på skjermen.

Sett inn et sideskift.
Husk hele tiden å lagre arbeidet ditt ved å klikke på
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Side 5
Vi skal nå sette inn et spørsmål som en matrise for angivelse av tall.
Sett inn et spørsmål og velg at spørsmålet skal vises som ”Numerisk
Matrise”. Skriv inn følgende spørsmål:
5. Hvordan fordeler arbeidet ditt seg på følgende aktiviteter?
Angi tallene i % med en samlet sum på 100 %
Sa lg
Adm inistrasjon

Kurs og personlig oppdatering
Prosje ktledelse og prosjektaktivitet

Klikk på symbolet

(til høyre for spørsmålsteksten).

Du kan nå legge inn mer tekst i spørsmålet enn opprinnelig, og dermed
sette inn en kursiv underoverskrift på en ny linje.
Sett inn teksten: «Angi tallene i % med en samlet sum på 100 %» og sett
denne teksten til å være kursiv.
Du skal så sette inn en validering på spørsmål 5 som skal sikre at svaret
blir nøyaktig 100 % til sammen på de fire underspørsmålene.
Klikk på «Valderinger» fra menyen på høyre side. Velg
summen av underspørsmål være et tall?»

ved «Skal

Som utgangspunkt står det at du kan sette et krav om at tallet skal være
«mindre enn» noe. Dette kan du endre på ved å klikke på
Sett inn at verdien skal være

100.

Velg i tillegg
ved «Skal alle underspørsmål valideres?» for å validere
de enkelte svarene i underspørsmålene Sett inn at verdien skal være
0 og 100.
Sett inn sideskift.
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Side 6
Du skal nå sette inn et spørsmål der det er mulighet å avgi mer enn ett
svar (flervalgsspørsmål).
Sett inn et nytt spørsmål, og velg at spørsmålstypen skal være et
”Avkrysningsfelt”. Skriv inn følgende spørsmål:
6. Hvilke mål har du for neste år?
Velg gjerne flere svaralternativer

Je g vil gje rne ha høyere lønn

Je g vil gje rne ha re dusert arbeidstid

Je g vil gje rne ha personalansvar

Je g vil gje rne på k urs

Anne t, opplys:

Til høyre for svarmuligheten ”Annet, opplys:” settes det inn et åpent
tekstfelt ved å klikke på

, og deretter

Klikk på
for å sette inn en kursiv underoverskrift.
Sett inn følgende underoverskrift: «Velg gjerne flere svaralternativer».
Sett inn sideskift.
TIPS - Validering
Ved flervalgsspørsmål kan man under «Valideringer» velge
«Skal valgmulighetene gjensidig utelukke hverandre?».
Dette kan anvendes for å sikre at en gitt svarkategori ikke
kan
markeres
samtidig
med
en
av de øvrige
svarkategoriene. Denne valideringen kan for eksempel
brukes i forbindelse med en ’Vet ikke’-svarkategori.

Side 7
Sett inn en overskrift på denne siden ved å sette inn brødtekst:
Arbeidssituasjon hos FAKE CONSULT

Du skal nå lage et kategorispørsmål i matrise.
Sett inn et nytt spørsmål og velg at spørsmålstypen skal være
”Kategorispørsmål i matrise”.
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Legg inn de enkelte påstandene under «Underspørsmål».
Legg deretter inn valgmulighetene (svært uenig, uenig, hverken eller,
enig, svært enig og vet ikke) under «Kategorier».
7. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om din
arbeidssituasjon?
Svært

Hverken

uenig Uenig

Svært

Vet

eller

Enig

enig

ikke

Mine a rbeidsoppgaver e r spennende













Je g ve t hva FAKE C ONSULT forventer
av meg













Je g har et godt fysisk arbeidsmiljø













Je g ha r en passende innflytelse på
m in e gen arbeidssituasjon













Til høyre for valgmuligheten «Vet ikke» velges

og deretter

Forklaring: Utgår i beregning
Besvarelser der det er krysset av i «Vet ikke», vil ikke lenger bli regnet
med i gjennomsnitt og indeks-beregninger i analysen. Når man lager
frekvenstabell, kan man selv velge å vise «Vet ikke».

Randomiser underspørsmålene slik at de vises i tilfeldig rekkefølge for
hver respondent ved å velge
ved punktet «Blir underspørsmål
randomisert for hver respondent».
TIPS: Randomisering
Randomisering er en metode for å fjerne den systematikken som kan
være i rekkefølgen av spørsmål og svar. Det sikrer deg mer valide svar
fordi effekten av spørsmålsrekkefølgen er fjernet.

Sett inn sideskift.
Husk hele tiden å lagre arbeidet ditt ved å klikke på ”Lagre”
Side 8
Sett inn følgende spørsmål:
8. Forventer du fortsatt å være ansatt hos FAKE CONSULT om 1 år?



Ja
Ne i

Sett inn sideskift.
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Side 9
Vi vil vise hvordan vi validerer at en e-postadresse skal tastes inn korrekt.
Sett inn et spørsmål, og velg at spørsmålstypen skal være «Tekstfelt».
Skriv inn følgende spørsmål:
9. Vi har for øyeblikket nå premiere på et nytt medarbeidermagasin,
tast inn din e-postadresse her for å motta det.

I menyen ”Valideringer” velger du
post?»

på «Må svaret være en gyldig e-

Sett inn et nytt spørsmål (på den samme siden).
Velg her at spørsmålstypen skal være «Formatert tekst».
Sett inn tekst: ”10. Din mening”
Du har nå opprettet et kommentarfelt der respondenten fritt kan skrive
med egne ord.
Sett inn sideskift.
Side 10
Vi har nå kommet til den siste siden hvor en avsluttende tekst formuleres.
Sett inn brødtekst:
Takk for at du deltok!

Du kan avslutte besvarelsen din ved å klikke på avslutt i nederste, høyre hjørne.

Husk å lagre!
TIPS: Versjoner
Ved å klikke på ikonet ”Vis historikk”
kan du velge å
gjenskape spørreskjemaet ditt til en tidligere versjon.
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Ytterligere funksjoner i QuickQuest
Vi vil nå se på to ytterligere funksjoner i QuickQuest som gjør
respondentens opplevelse av spørreskjemaet ditt mer levende.
De to funksjonene vi ser nærmere på i skjemaet du har lagd, er:


Prioritert rekkefølge av valgmuligheter ved hjelp av ”Drag and drop”



Definere valideringsregel for et bestemt antall svar i et multiple-choicespørsmål

Gå til følgende spørsmål i spørreskjemaet:
5. Hvordan fordeler arbeidet ditt seg på følgende aktiviteter?
Angi tallene i % med en samlet sum på 100 %
Sa lg
Adm inistrasjon
Kurs og personlig oppdatering
Prosje ktledelse og prosjektaktivitet

Vi vil her vise hvordan man kan la respondenten prioritere
arbeidsoppgavene sine ved å plassere dem i en prioritert rekkefølge
gjennom å flytte dem rundt som en slags byggeklosser.
Først skal du skifte spørsmålstype fra «Numerisk matrise» til «Spørsmål
med rangering».
Klikk på side 5, velg spørsmål 5, og velg så at spørsmålstypen skal være
«Spørsmål med rangering».
Tilføy som en forklarende tekst i overskriften: «Plasser den hyppigste
arbeidsoppgaven din øverst og den mest sjeldne nederst ved å dra
musepekeren over de ulike alternativene».
Lagre skjemaet.
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Gå nå til følgende spørsmålet i spørreskjemaet:
6. Hvilke mål har du for neste år?
Marker gjerne flere mål

Je g vil gje rne ha høyere lønn

Je g vil gje rne ha re dusert arbeidstid

Je g vil gje rne ha personalansvar

Je g vil gje rne på k urs

Anne t, opplys:

Vi ønsker å sikre at det angis minst to svar. Respondenten skal alltid
hjelpes på vei, og det er derfor relevant å presisere hjelpetekstene. Hvis
denne ikke hjelper respondenten, skal en feilmelding sikre at
respondenten ikke er i tvil om at det skal angis minst to svar.
Start med å tilføye en undertekst med teksten «Angi minst 2 svar».
Velg «Valideringer» og velg
ved «Bruk Min/maks». Sett inn verdien 2
som minimum og verdien 5 under maksimum.
Klikk på «Bruk egen valideringstekst» for å skrive inn en egendefinert
feilmelding til de som ikke oppfyller kravet. Skriv inn en feilmeldingstekst,
f.eks. «Her skal det angis minst 2 svar».
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Rediger bakgrunnsskjema
På verktøylinjen kan du veksle mellom spørreskjema og bakgrunnsskjema
ved å klikke på ikonet
To bokser vises med spørsmålene «Distribusjonstype» og «E-post».
Disse to spørsmålene skal alltid være der og må ikke / kan ikke slettes.
De bestemmer hvordan respondenten skal motta spørreskjemaet.
Sett inn sideskift etter e-postspørsmålet.
Du skal nå sette inn 2 spørsmål: (et tekstfelt og et kategorispørsmål)
Navn

Lokalkontor /ansettelsessted




O slo
Be rge n
Trondheim

Lagre spørreskjemaet og lukk QuickQuest.
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Datainnsamling
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Distribusjon: Distribuere undersøkelsen med e-post
I SurveyXact kan man opprette respondenter og distribuere på forskjellige
måter. Vi skal først se hvordan vi kan distribuere undersøkelsen når vi vet
respondentenes e-postadresse.
Lage distribusjonsmelding
Dersom vi ønsker å sende ut undersøkelsen vår på e-post til våre
respondenter, må vi starte med å formulere en distribusjonsmelding.
Trykk på «Datainnsamling», «Distribusjon», «E-postmaler»,
«Distribusjonsmelding».





Skriv en avsender i avsenderfeltet
Skriv et emne i emnefeltet.
Skriv en sammenhengende tekst i feltet for avsenders e-post uten
spesialtegn og store bokstaver.
Skriv selve innholdet

Plasser lenken til undersøkelsen (%MorpheusMailLink%) der du mener
den passer seg. Trykk på ”OK”.
TIPS: Hva skal en e-posttekst inneholde?
Hva?
Hvorfor?
Til hva?
Når?
Hvordan (trykk på linken nendenfor)
Hvor lang tid?
Hilsen hvem? (kontaktperson)
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TIPS: Distribusjonsmelding
Distribusjonsmeldingen er selve invitasjonen til å starte
undersøkelsen. Husk at jo mer konkret og innbydende den
ser ut, jo større er sannsynligheten for høyere svarprosent.

Dersom man også vil sende ut en påminnelse til de som ikke har svart,
må i tillegg en påminnelsesmelding formuleres. Dette gjøres på samme
måte som ved opprettelse av distribusjonsmelding, bortsett fra at man
velger å redigere «Påminnelsesmelding» under «Distribusjon» og «Epostmaler».

TIPS: Påminnelsesmelding
SurveyXact vil kun sende påminnelsesmeldingen til de
respondentene som ikke har gjennomført undersøkelsen.

Opprette respondenter enkeltvis
Trykk på ”Opprett ny respondent”.
Opprett deg selv som respondent ved å legge inn din egen e-postadresse.

Testutsendelse til deg selv
Sett et kryss til venstre for de respondentene du vil sende ut til.
Trykk på «Distribusjon», «Send e-post», «Distribusjonsmelding» og send
distribusjonsmeldingen.
TIPS: Slette respondenter
Du kan slette respondenter ved å klikke på «Rediger
valgte» og «Slett». Det kan f. eks være lurt å slette
testrespondenter før man sender ut undersøkelsen.
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Importere flere respondenter på en gang
Vi skal nå se hvordan du kan opprette flere respondenter på en gang ved
hjelp av en CSV fil.
Gjøre klar importfilen
Klikk på «Opprett» og «Importer»
Klikk på «Hent mal for CSV-fil».
Nå åpnes et regneark der man skal
fylle inn stamdataene (dataene i
bakgrunnsskjemaet).
I kolonnene distr_1, distr_2 og distr_3
setter du tallene 1, 0, og 0.
Å sette disse tallene til 1, 0 og 0 sier
til systemet at det er e-post du velger
som distribusjonstype.
Legg inn fire forskjellige test e-poster (f. eks survey123@test.no)
Legg inn fire forskjellige navn.
Legg inn respondentenes region ved å skrive inn riktig verdi.
Lagre regnearket som en komma-separert CSV-fil. Dette gjøres ved å
klikke på «Lagre som», og velge kommaseparert eller semikolondelt CSV
ut fra listen over filtyper.
Lagre filen et sted der du finner den igjen.
Klikk nå på ”Bla gjennom”, deretter ”Importer”.
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Du har full oversikt over respondentene under «Datainnsamling».
Du kan sortere disse ved å trykke på kolonneoverskriften.

Lage en tidsplan
Her kan du opprette undersøkelsens utsendelsesdato, påminnelsesdato og
avslutningsdato. Du må ikke ha en tidsplan. Hvis du ikke har en tidsplan
må du selv sende ut distribusjonsmelding, påminnelsesmelding og
avslutte undersøkelsen.

Klikk «Opprett tidsplan» for å se hvordan du kan legge inn en tidsplan.
Du trenger ikke lagre endringene.
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Distribusjon: Distribuere undersøkelsen med lenke/kode
I stedet for å følge metoden med e-postutsendelse, kan man benytte seg
av «Selvopprettelse via lenke/kode».
Dette gjør man typisk hvis man ikke har kontaktinformasjon på
respondenten fra før av. Du kan enten benytte en URL, QR-kode eller
tall/bokstav-kombinasjonskode.
Du skal nå prøve å opprette selvopprettelse via lenke.
Klikk på «Distribusjon» og «Selvopprettelse via lenke/kode».
Klikk på «Selvopprettelse» og «Slå
selvopprettelse på».
Nå dukker det opp en lenke.
Kopier lenken inn i et eget vindu i nettleseren din. Se til at du kommer inn
på undersøkelsen.

Sjekke status
Du kan til enhver tid sjekke status på undersøkelsens respondenter.
Trykk på «Status» for å sjekke samlet status på din undersøkelse.
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Analyse
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Analyse og rapportering
Klikk på fanebladet ”Analyse”.
Her kan man analysere resultater på forskjellige måter, tilpasse
rapportens layout etter eget ønske, lagre rapporten, eksportere den til
ønsket format og/eller publisere på internett.

Generere en rapport automatisk
Klikk på ”Vis oversikt” for å generere en rapport automatisk.

Rapporten som dukker opp vil inneholde alle elementene fra
undersøkelsen.
TIPS: Generere automatisk rapport
Å la SurveyXact generere en fiks ferdig rapport på denne måten kan
være et godt utgangspunkt når man skal bygge sin egen rapport. Man
sørger for at man får med elementer fra hele undersøkelsen, og man
kan deretter legge til, redigere og/eller fjerne elementer fra rapporten.

Lagre rapporten ved å klikke «Lagre rapport». Gi rapporten et navn, f.eks
«Test + navn + dato»
Du har nå laget en ferdig rapport.
For å se alle rapporter som er laget for denne undersøkelsen, klikk på
«Rapporter».
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Legge til, redigere og fjerne elementer fra rapporten
Rapporten som SurveyXact har laget var et greit utgangspunkt, men vi
skal se på hvordan man kan legge til, redigere og fjerne elementer slik at
rapporten kan se ut slik vi ønsker at den skal se ut.
Klikk deg inn tilbake på rapporten du har laget.
Klikk på «Rediger» for å få mulighet til å redigere rapporten.

Når du ønsker å legge til nye elementer kan du klikke på «Legg til» der du
ønsker at det nye elementet skal legge seg.

TIPS: I SurveyXact kan du blant annet lage rapporter etter følgende metoder:
Frekvensrapport
Frekvensfunksjonen brukes gjerne til å analysere spørsmål der det er hensiktsmessig med
rene opptellinger. Hvor mange har svart det og hvor mange har svart det? Typisk hvis man
har en skala hvor respondenten har måttet krysse av for hvor fornøyd han er med noe.
Indeks
Indeks gjør det mulig å sammenligne tilfredshetsspørsmål med ulik skala. Selv om du i
samme undersøkelse har brukt 5-punktskala et sted og 6 punktskala et annet sted kan du
sammenligne disse ved hjelp av indekstall.
Gjennomsnitt
Gjennomsnittsfunksjonen brukes ofte for å finne ut av måloppnåelse. Enkelte bedrifter har
sertifiseringstall å nå opp til hvor for eksempel tilfredshet ikke må ligge under en viss verdi.
Her kan man enkelt bruke denne funksjonen for å finne ut av det.
Observasjoner kan være nyttig dersom du ønsker en skjematisk oversikt over svar og
respondenter gjennom hele undersøkelsen. For eksempel
a. Hvor tilfredse er mine kursister med dette kurset??
b. Hvem av mine kursister som har meldt seg på kurs ønsker lunsj, transport til
og fra?
c. Hvem har sagt hva under det åpne kommentarfeltet?
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Gi rapporten en overskrift
Klikk på «Legg til»-knappen som befinner seg helt øverst i rapporten.
Velg «Annet» og «Tekst». Gi rapporten et navn i tekstboksen som
kommer opp, f. eks «Rapport 2015». Gjør skriftstørrelsen større slik at
den er godt synlig.

Sett inn sideskift
Klikk på «Legg til»-knappen under overskriften du nettopp la inn.
Velg «Annet» og «Sideskift» for å legge til et sideskift.
Endre type på spørsmål 1:
Spørsmål 1 vises nå i et søylediagram i frekvens. Du skal endre visningen
av dette spørsmålet til et kakediagram i stedet.
Hold musepekeren over søylediagrammet til spørsmål 1.
Klikk på «Endre type»

Velg «Frekvens» og «Kakediagram».
Lagre rapporten ved å trykke på «Lagre rapport» og «Lagre».
For å redigere videre må du på nytt trykke «Rediger».
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Slette element
Rull ned til spørsmål 10 der respondentene har listet opp supplerende
kommentarer.
Hold musepekeren over denne tabellen og klikk på «Slett».
Gjør det samme med spørsmålet under «Navn på kunde».
Legge til en observasjonstabell
Vi skal nå legge inn disse to variablene som du akkurat slettet på nytt,
men denne gangen ønsker vi at begge to fremkommer i samme tabell,
slik at vi kan se hvilke kunder som kom hadde hvilke kommentarer.
Klikk på «Legg til», «Observasjon» og «Tabell».
Klikk på «Velg flere»
Velg «Navn på kunde» og «Har du supplerende kommentarer».
Klikk «OK».
Sette filter på rapporten
For å se kun utvalgte resultater kan man benytte funksjonen «Filter».
Her vil man isolere rapporten sin til kun å vise resultater for eksempelvis
en region, en avdeling eller lignende. Disse filtrene kan man velge seg på
bakgrunn av variabler som ligger i spørreskjemaet. Dette filteret kan man
sette til å gjelde for en hel rapport eller for enkelte elementer i rapporten.
Vi skal sette et filter som gjelder for hele rapporten.
Klikk på «Filter» på toppen av rapporten.

Velg «Annen variabel» og velg spørsmålet «Hva er stillingsbeskrivelsen
din?». Velg at verdien må være = verdien (2) Økonomisjef.

Nå viser rapporten kun resultatene for økonomisjefene
Ta bort dette filteret ved å klikke på «Fjern» under Aktivt filter.
Lagre rapporten.
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TIPS: Endre farger, diagramformat og rekkefølgen
Endre farge
For å endre farge på søylene i søylediagrammet holder du musen over diagrammet du vil
endre, finner alternativet ”Farge” og endrer enten den ene fargen du vil bruke eller den
aktuelle fargeskalaen. Du kan istedenfor å bruke de pre-definerte fargene også definere dine
egne farger.
Endre diagramformat
For å endre hvilket format diagrammet skal vises i holder du musen over det diagrammet du
vil endre, finner alternativet ”Vis som” og velger det formatet du vil at diagrammet skal ha.

Endre rekkefølgen
For å endre rekkefølgen på elementene i analysen trykker du på ”Ordne på nytt” øverst i
analysevinduet. Da vil elementene komprimeres så du enkelt kan flytte de enkelte
diagrammene dit du selv vil, etter ”drag and drop”-prinsippet.

Eksportere rapport
Det er mulig å eksportere rapporten til Word,
Excel, PowerPoint, PDF eller CSV.
Klikk på «Eksporter» for å se de ulike
alternativene du har. Prøv f.eks å eksportere til
PDF for å se hvordan rapporten vil se ut.

Publisere rapport
Det er også mulig å publisere dynamiske eller avsluttede rapporter online.
Gå til «Rapporter», der du har listen over dine rapporter. Klikk på
«Publiser rapport» ved siden av navnet på rapporten.
Gå inn på lenken som oppgis for å se hvordan rapporten ser ut online.
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Analyse – ekstraoppgaver:

1. Hvor mange økonomisjefer har besvart undersøkelsen?
Antall:

_____

2. Hvor mange administrerende direktører i bedriftene er ”Veldig
fornøyd” med produkttype D (i prosent)?
Prosent:

_____

3. Hvor mange eksportbedrifter er det på Vestlandet (i prosent)?
Prosent:

_____

4. Hvor mange eksportbedrifter leser vårt kundemagasin?
Antall:

_____

5. Hvor tilfreds er de ansatte med produkttype A i gjennomsnitt?
Gj.snitt:

_____

6. Hva har Steven Ford skrevet under ”Supplerende kommentarer” og
hvilken stillingsbetegnelse har han?
Stillingsbeskrivelse:

__________________________________

Kommentarer:

__________________________________
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Oppsummering
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Oppsummering

Spørreskjema – Her kan du:
Opprette spørreskjema i QuickQuest
Opprette bakgrunnsskjema i QuickQuest
Tilpasse layout
Legge til språk
Legge til notifikasjoner
Gjøre undersøkelsen anonym

Datainnsamling – Her kan du:
Opprette / importere nye respondenter
o E-post, link, QR-kode, kode, pop-in,
papir
Definere innhold i distribusjons/påminnelsesmelding
Opprette tidsplan og redigere
avslutingsdokument
Oversikt over svarprosent
Håndtere returmeldinger

Analyse – Her kan du:
Se oversikt over alle resultater fra
undersøkelsen
Analysere spesifikke deler av
undersøkelsen
Administrere rapporter
Eksportere rapporter
Utføre avansert analysefunksjoner
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Support
Hva om du står fast ved noe i en undersøkelse? Det er flere muligheter
1.

2.
3.

Se i brukerhåndboken. De aller fleste innstillinger og forklaringer finner du i her, dersom
du ikke har papirutgaven kan du enten bestille den eller se den elektroniske
brukerhåndboken. Lenke til brukerhåndboken finner du nederst i browser -vinduet (se bilde
under)
Du kan også ringe SurveyXact support +47 47 46 14 95 mellom 08-16.
Ring din kontaktperson i SurveyXact.

Informasjon nederst på siden i SurveyXact

Informasjon øverst på siden i QuickQuest

Øverst til høyre når du er inne i hovedsiden i undersøkelsen finner du din ID på undersøkelsen.
Når du ringer oss på support vil vi ofte spørre om å få denne ID’en så vi kan gå inn å se på
undersøkelsen din.
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Tips og Triks
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Tips & Triks
Snipping Tool
Hvis man ikke har en korrekt tilpasset bildefil av firmaets logo eller lignende tilgjengelig kan det være
nyttig bruke Snipping Tool for å kjapt kunne kopiere hele eller deler av et skjermbilde og sørge for en
kjapp tilpasning av dette. Mange har Snipping Tool installert på sin PC fra før, men om du ikke har det
finner du verktøyet her:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/features/snipping-tool

ColorPic
Om du vil tilpasse layouten på spørreskjemaet ditt til de eksakte fargekodene som går igjen på firmaets
hjemme kan du finne et enkelt og godt verktøy, som fanger opp disse kun ved bruk av musepekeren din.
Det verktøyet vi bruker for å gjøre dette heter C olorPic og kan lastes ned her:
http://www.iconico.com/colorpic/
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SurveyXacts kunnskapsdatabase
Vi har, til det beste for våre kunder, publisert noe av den kunnskapen vi besitter til våre hjemmesider.
Her kan du finne dokumenter eller artikler som er direkte relatert til SurveyXact,
spørreskjemaundersøkelser eller kvantitativ metode i det hele ta tt. Disse er publisert i vår
”Kunnskapsdatabase”, på www.surveyxact.no.
Under ”Publikasjoner” vil du kunne finne konkrete dokumenter om forskjellige temaer.




Her finner du en punktvis oversikt over de funksjonene som finnes i SurveyXact.
Her finner du en oversikt over våre detaljer rundt datasikkerhe t og datalagring.
Her finner du noen nyttige tips til hvordan man lager en god spørreskjemaundersøkelse.

Dette er bare noen av de dokumentene og artiklene du kan finne på våre nettsider. Du vil også kunne
finne informasjon om våre versjonsoppdateringer, vårt verktøy for automatiserte innsamlinger og
analyser – Rambøll Results og våre rådgivningstjenester.

Kurs
I tillegg til Introduksjonskurs holder vi også flere kurs og samlinger, relatert til SurveyXact og kvantitativ
metode. Disse kursene kan man melde seg på via våre hjemmesider eller ved direkte kontakt med din
kundeansvarlige.

Avansert bruk av SurveyXact
SurveyXact inneholder mange avanserte funksjoner. I respondent-håndteringsmodulen har man et bredt
utvalg av muligheter, og analysemodulen inneholder også mange ulike funksjoner.

Det gode spørreskjemaet
Det er ikke lett å bygge opp et godt spørreskjema helt fra bunnen. På d ette kurset lærer man hvordan
det overordnede behovet for kunnskap kan struktureres i et konkret spørreskjema.

Skreddersydd kurs
Med utgangspunkt i de kursmodulene som er beskrevet ovenfor kan du få et spesialtilpasset opplegg som
oppfyller dine konkrete behov på nåværende tidspunkt. For å finne en det opplegget som vil passe deg
best oppfordrer vi til at du tar kontakt med oss, enten direkte med din ku ndeansvarlige eller gjennom vår
supporttelefon 47 46 14 95.
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