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KÄRA LÄSARE
I den här e-boken pratar vi om hur SurveyXact på ett säkert och effektivt sätt kan stödja en studie av 
skolors matsalsutbud.

Det allmänna fallet är en studie av elevers tillfredsställelse med sin skolas matsal.

Boken handlar om en matsalsstudie, och bygger på några fråge-
ställningar man kan stöta på i en sådan process. Men den berör 
olika ämnen som även gäller i andra sammanhang och kan därför 
läsas som inspiration för andra typer av undersökningar.

Speciellt för denna studie är följande:

 - Den ska skickas ut till matsalens primärkunder – eleverna
 - Målgruppen är barn i skolåldern som går på mellanstadiet och över
 - Erbjudandet om undersökningen tillhandahållas till flera av kommunens skolor
 - Skolansvarig ska få resultatet digitalt med länk

Syftet med en sådan studie är att nå ut till matsalens kunder – studenterna – på bästa möjliga sätt. När 
eleverna har köpt sin mat i matsalen och kanske till och med ätit den, kommer de att vara redo med en 
inställning till köpet och maten. Det har blivit mycket lättare att nå studenter digitalt idag än för bara 
ett decennium sedan. Barnen har ofta sina mobiltelefoner till hands, vilket gör det möjligt att samla in 
data direkt från barnen via sina mobiltelefoner.

Att samla kunskap digitalt är enkelt och lätt att hantera i SurveyXact.

Glad Läsning!

VEM VÄNDER SIG DENNA E-BOKEN TILL?
Den här e-boken vänder sig i första hand till SurveyXact-använda-
re i kommunerna i Danmark som arbetar inom skolområdet, men 
den innehåller goda råd om processer och överväganden som 
gäller studier generellt.

Den kan därför även läsas av andra SurveyXact-användare som är 
intresserade av att få lite inspiration att sätta sig i respondentens 
ställe och förbereda en studie som passar exakt till den önskade 
målgruppen.
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FRAMGÅNGSFAKTORER:

Processen bliver genomförd i följande steg: 

ETABLERING AV ETT FUNDAMENT FÖR UN-
DERSÖKNINGEN

Syftet med undersökningen är att säkerställa en hög nöjdhet med skolornas 
matsalar i kommunen.

I inledningen har vi redan satt upp några ramar för studien. Utifrån detta 
ramverk ställs följande frågor upp som ska bidra till att skapa en bra grund 
att arbeta vidare på.

Det handlar om att kunna sätta sig in i de olika situationer som kan uppstå 
i processen. Det gynnar studien att ligga i framkant av möjliga scenarier. 
Ett exempel på en fråga kan vara om eleverna har mobilen i fickan när de 
handlar i matsalen eller är det först när de går upp i klassen som mobilerna 
kan användas. Ett annat exempel kan vara – oavsett om det är viktigt för 
elevernas svarsfrekvens att resultaten kommuniceras tillbaka till dem – via 
aulan eller i klasserna.
  

 - Vilka skolor bör ingå i undersökningen?
 - Undersök vilka skolor som har en matsalsordning?
 - Upprättande av schema.
 - Finns det några särskilda hänsyn som måste tas?
 - Vem godkänner frågeramen?
 - Vem är kontaktperson per skola och ansvarig för genomförandet av da-

tainsamling?
 - Fördelningsplan för skolornas kontaktpersoner.
 - Fundera över den situation eleverna befinner sig i när de ska svara 

enkäten.
 - En kommunikationsplan för barnen i skolorna (förberedelse av flygblad, 

banderoller, kort, texter till auditoriet, etc.)
 - Vem ska se resultaten på den enskilda skolan och centralt?
 - Undersöka och anpassa förväntningarna på presentationen av resultat.

01
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undersökningen
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Insamlingen
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Resultatet
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FRÅGERAMVERK

Enkäten är förberedd med hänsyn till fyra överväganden:

01. 1. Att ta hänsyn till målgruppens ålder. Eftersom det är barn i skolål-
dern som ska svara på enkäten är det bra att bedöma enkäten i förhål-
lande till barn i mellanstadiet och i skolgången.

02. 2. Att säkerställa att enkäten ger möjlighet att uppnå önskat syfte. 
Den ska innehålla de frågor som efterfrågas svar på.

03. 3. Vilken information kan vi lägga till i enkäten utan att barnen be-
höver fylla i den i formuläret. Det vill säga överväganden om bak-
grundsinformation.

04. 4. Val av layout. Vilken layout passar undersökningen bäst och vem 
ska vara avsändare.

Barn som respondenter
Målgruppen i denna studie är barn i mellanstadiet och i skolgången. Det 
främsta skälet till att begränsa målgruppen till de äldsta barnen är att bar-
nens läsförmåga är mer utvecklad. De är bättre rustade att förstå vad som 
efterfrågas och de kan bättre förstå hur man fyller i frågeformuläret korrekt.

När man utarbetar frågeformulär för barn i de yngre åldersgrupperna finns 
det några andra överväganden och överväganden som man bör göra.

Bra överväganden att ta med kring målgruppen:
 - Har barnen mobilen med sig när de handlar i matsalen?
 - Bör det finnas ett alternativt sätt att besvara frågan? Ex. QR-koden  

ska infogas på matsalens hemsida, visas i klasserna eller på elevernas 
intranät.

 - Hur motiveras barnen att svara på frågeformuläret?
 - Komplexiteten i frågeramen. Barnen har kort tid på sig att svara på  

formuläret, så formuläret måste vara väldigt 
kort - bara innehålla några frågor, som är  
väldigt enkelt formulerade.

 - Håll öppna frågor till ett minimum, om alls.

02

Hänsyn till 
målgruppens 
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förutsättningar

Bakgrunds-
information

Layout til enkäten
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Frågor med smileys

När du bygger dina frågor är det möjligt att välja olika frågetyper och 
inställningsalternativ. Nöjdhetsfrågan är en kategorifråga där kategorierna 
utesluter varandra. Den kan visas som ett skjutreglage (med eller utan smi-
leys) eller vanlig listvy/rutnätsvy på mobilen (med eller utan smileys), eller 
alternativt som en rullgardinslista.

I denna studie skulle det vara en bra idé att välja att visa frågan om tillfreds-
ställelse med smileys. Så barnen kan snabbt avkoda det positiva svaret och 
det negativa svaret. Vilket också gör det lättare att besvara formuläret.

En kategorifråga med smileys ser ut så här på en mobiltelefon:
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Innehåll i frågeramverket
 
Frågeramverket ska innehålla den information som man önskar mäta på.

Om man till exempel önskar dela upp elevernas svar efter vilka årskurser de 
går på, så är det givetvis viktigt att denna fråga finns med.

Det kan också vara så att man vill mäta om högfrekventa köpare är mer 
nöjda än köpare som inte handlar lika ofta, så en sådan fråga bör ingå i 
frågeramen.

Förutom frågor till nytta för analysen och nöjdhetsfrågorna kan det även 
finnas önskemål om att ha en öppen fråga i slutet av frågeramen, där elever-
na kan ange förbättringsförslag. På så sätt säkerställer studien att eleverna 
får veta om det finns några särskilda hänsyn som man behöver vara medve-
ten om.

Frågeramverk:
 - Elevens betygsnivå
 - Allmän nöjdhet med matsalen
 - Inköpsfrekvens för den enskilde eleven. (stängd fråga)
 - Dagens köp (t.ex. varmrätt - vegetarisk rätt - salladsbar - mellanmål) 

(stängd fråga)
 - Nöjd med dagens köp (stängd fråga)
 - Förslag på förbättringar. (öppen fråga)

 
Bakgrundsinformation
Bakgrundsinformation ger möjligheten att differentiera ger möjlighet att 
särskilja och dela upp resultaten så att man kan söka på rapporter för varje 
skola utan att eleven har fyllt i vilken skola

Et eksempel på en baggrundsoplysning i SurveyXact:****

 

SurveyXact – Hur nöjd är du medmatsalen på din skola? 7



Layout av enkät

SurveyXact erbjuder olika typer av 
layoutmallar. De är alla arbetade 
som mobile first-mallar, så de är 
responsiva i förhållande till skärm-
storlek och kräver helt enkelt att 
man enbart sätter in kommunens 
logotyp och väljer färger på fråge-
ramen.

Det är viktigt för enkäten att 
respondenten kan se enkäten, 
klart och tydligt. Att välja en färg 
med hög kontrast är därför ett av 
övervägandena man kan göra i 
förhållande till WCAG – webbtil-
lgänglighet.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är en internationell standard 
för webbtillgänglighet, som sedan 2008 syftar till att ge alla – oavsett funk-
tionsnedsättning eller funktionsnedsättning – samma möjligheter till tillgång 
till Internet.
Læs mere om emnet på SurveyXacts hjemmeside: 
 
https://www.surveyxact.se/wcag/

Här är ett mer detaljerat sätt att följa de fyra principerna som WCAG-stan-
darderna är uppbyggda kring:
 
 

01. Märkbar 
 
 

02. Tillämplig 
 
 

03. Förståeligt 
 
 

04. Robust
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INSAMLINGSPROCESSEN
 
Efter att frågeformuläret har förberetts och testats är det dags för insam-
lingsprocessen.

För denna undersökning har vi inga kontaktuppgifter på respondenterna, 
varken mejl eller mobilnummer. Om du inte har kontaktuppgifter på respon-
denten är det möjligt att använda insamlingsmetoden - självskapande.

Självskapande är en länk eller en QR-kod, där eleven har möjlighet att lämna 
in ett svar varje gång han eller hon klickar på länken eller använder QR-ko-
den.

Då den primära målgruppen är skolbarn i mellanstadiet och skolgången, 
som har möjlighet att svara via sina mobiltelefoner, blir insamlingsmetoden 
självskapande via en QR-kod. Det innebär att eleven kan lämna sitt svar via 
sin egen mobiltelefon.
 

QR-kod som kan läsas via elevens egen mobiltelefon:

Denna metod gör att varje skola kan distribuera både via klassläraren 
och via matsalen.

Samling via klassläraren / i klassen

QR-koden visas i klassen. Det kan vara klassläraren som hjälper eleverna att 
svara på formuläret och presenterar QR-koden för dem. QR-koden kan även 
hängas upp i klassen ex. på en affisch så att den är synlig för alla elever.

 
Hämtning via anslag i matsalen  

QR-koden visas i matsalen. Här blir det mer upp till eleverna att svara på 
formuläret, så det är bra att fundera över var QR-koden syns bäst. En affisch 
kunde hängas eller sätta upp en surfplatta precis bredvid där eleverna be-
talar eller vid utgången. Barnen kan också få ett flygblad med QR-koden, så 
att de har möjlighet att svara på blanketten efter att maten är uppäten.

Oavsett om affischer hängs upp eller QR-koden visas via en surfplatta eller 
att barnen får ett flygblad med QR-koden efter att de ätit, är omnämnan-
det av undersökningen viktigt för att skapa medvetenhet och därmed öka 
antalet svar.

03
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QR-koduppdelning

Om Kommunen vill dela ut undersökningen till flera skolor och därmed 
mäta flera skolors matsalar i samma undersökning kan detta göras genom 
att dela upp QR-koden så att varje skola får sin egen QR-kod. Därmed kan 
elevernas svar delas upp utifrån vilken skola de kommer ifrån.
Uppdelningen görs med hjälp av en bakgrundsvariabel, som skapas för än-
damålet. I det här exemplet kallas det b_1.

Anonyma svar
Metoden för självskapande gör det enkelt för respondenten att besvara 
formuläret anonymt, eftersom ingen kontaktinformation på respondenterna 
behöver importeras till formuläret.

En länk för självskapande är per definition en anonym insamlingsmetod.

RESULTAT & FÖRMEDLNING

Resultaten kan framställas på olika sätt.

De två huvudgrupperna är:
 - Display på instrumentbrädan
 - Rapport-vy

04
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Detta exempel visar hur resultatet kan kommuniceras via en dashboard. där 
frågan: Hur nöjd/missnöjd är du med maten? är korsad i frågan ”Vad köpte 
du i matsalen idag?”.

Till höger om antalet svar visas en medelberäkning av elevernas svar - där 
”mycket nöjd” har värdet 5 och ”mycket missnöjd” har värdet 1.

Dynamisk bild av olika skolor
Eftersom enkäten innehåller en bakgrundsinformation om vilken skola varje 
svar tillhör går det att dela upp svaren på skolnivå eller göra en dashboard 
för varje skola så att de kan följa nöjdheten med matsalen.

Resultaten kan spridas lokalt på varje skola, digitalt och dynamiskt, så att 
personerna som dashboarden delas med får möjlighet att arbeta med resul-
taten. 
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FÖLJANDE VISAR VILKA ÖVERVÄGANDEN SOM KAN GÖRAS KRING ATT REDOVISA 
RESULTATEN. 

Engagemang 
av studenter

Använd resultaten som utgångspunkt för att fokusera på skolmaten i skolan 
och i klassrummen. Till exempel. skulle kunna ge eleverna möjlighet att 
kommentera resultaten. Det ger god kunskap om resultatet för att skapa en 
bra matsal. Visa vid behov resultatet för elevrådet och be dem kommentera. 
För att öka engagemanget hos eleverna kan man dela upp resultaten i års-
kurserna. Det kan också öka antalet elever som skulle vilja delta i undersök-
ningen om undersökningen löper över en längre tid. 

Beslutsfattare 
hos skolans 
matsalar

Beslutsfattare kan ha stor nytta av att få en rapport med resultat. Om 
beslutsfattarna ansvarar för flera skolor kan rapporten innehålla alla frågor 
uppdelade på de enskilda skolorna. Bifoga vid behov en beskrivning av stu-
dieramen så att resultaten läses i ljuset av dem istället för mottagarens egna 
antaganden och förutsättningar.

Skolledningen 
och matsalen

Spridning av resultaten till skolledningen och matsalen är viktig för den en-
skilda skolan. Det gör att de kan anpassa matsalen inom sina ramar. Tillsam-
mans med eleverna kan det skapa en gemensam förståelse för den aktuella 
skolans önskemål och behov.

Resultaten 
i aulan

Spridning av resultat via aulan till elevernas föräldrar bidrar till att skapa 
större transparens för matsalsutbudet. Att visa resultatet för föräldrarna 
förpliktar också de ansvariga att fokusera på matsalsutbudet, oavsett om 
det finns utrymme för förbättringar eller om nöjdheten är hög. Låt resulta-
tet ingå i en övergripande presentation om skolmatsalen tillsammans med 
mål och ramar.

Redovsining av resultaten
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FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA SURVEYXACT TILL EN 
DIGITAL MATSALSSTUDIE. 

Genom att använda SurveyXact för att genomföra en digital 
matsalsundersökning uppnås ett antal fördelar: 

FÖRDELAR KOMMENTAR

Säkerhet & GDPR SurveyXact säkerställer att studenternas svar behandlas säkert.

Mobile first Standardlayoutfunktionerna i SurveyXact är baserade på ett mobile-first tan-
kesätt. Det betyder att alla frågetyper är responsiva och kan anpassa sig till 
olika skärmstorlekar baserat på skärmstorleken på en mobiltelefon.

Resultatförmedling SurveyXact erbjuder alla kunder kvalificerat stöd till sina användare och alla 
kunder är knutna till en SurveyXact-konsult – här kan du spara på både re-
sultatspridning och diskutera metodöverväganden i användarens undersök-
ningar.

Effektivt Insamlingen genomförs lika för alla skolor utan höga krav på såväl kostnads-
delen som tidsåtgången på de enskilda skolorna.

Anonymt SurveyXact ser till att insamlingen sker 100 % anonymt.

Snabba resultat Resultatet finns tillgängligt i rapporterna direkt efter att enkäten besvarats. 
De kan därför kontinuerligt presenteras och visas uppdelat i dagar, veckor 
eller månader om så önskas.

Löpande förändringar 
och justeringar

SurveyXact låter dig kontinuerligt göra ändringar och justeringar av schemat 
utan att påverka tidigare insamlade data.
Det går alltid att lägga till en extra fråga, utöka med en extra skola eller 
något helt tredje.

WCAG SurveyXact säkerställer att användarna har möjlighet att uppfylla kraven i 
WCAG.

  

www.surveyxact.se


