Introduktion til surveys med formr
Jonas Krogh Madsen, Kim Sass Mikkelsen & Joakim Schollert Larsen

Følgende dokument er en introduktion til surveyprogrammet formr. Programmet er gratis og der er
nærmest ikke grænser for, hvad man kan bruge det til. Dette dokument viser dig, hvordan du kan sætte dit
eget survey op med formr. Men hvis du mangler mere hjælp, kan du kigge her.

Inden du går i gang:
Før du sætter et survey op, skal du oprette en konto (her: https://formr.org/register). Opret kontoen med
din googlekonto (gmail) og brug følgende token: formr friends. Når du registreret dig, modtager du en
verificeringsmail. Vær opmærksom på, at mailen ikke ender i dit spamfilter. Når du har verificeret din
konto, bliver du admin og kan gå i gang.
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1. Skabelse af survey:
Først skal du lave dit spreadsheet. Det er her, du laver alt indholdet til dit survey. Her kan du indtaste
spørgsmål, vælge spørgsmålstype og svarkategorier, indsætte billeder mm.
Vi har lavet en simpel version af et spreadsheet, der indeholder de funktioner, du skal bruge til at designe
dit eget survey til Surveymetoder i praksis. Her vil vi løbende forklare, hvad vi gør. For at komme i gang skal
du:
-

Kopiere skabelonen (Filer --> Lav en kopi)
Åbne kopien
Bruge den som skabelon til at lave dit eget survey

Det skulle gerne se sådan her ud:

Som du kan se, består dit spreadsheet af kolonner og rækker. Kolonnerne er opdelt efter tema/funktion og
rækkerne efter hvilket trin, det er i surveyet. Kolonnerne er opdelt sådan her:
-

-

Explanations: Her beskriver du, hvad du gør i den pågældende række. Det kommer ikke med i
surveyet, men er blot information til dig selv.
Class: Her laver du visuelle ændringer til dit item
Type: Her definerer du typen af item på den pågældende række.
Optional: Her indikerer du, om dit item skal besvares eller ej.
Name: Her giver du dit item et navn.
Item_order: Her bestemmer du, hvilken rækkefølge dit item skal komme i. Giver man det samme
tal til flere items, vil rækkefølgen af dem blive randomiseret. Skriver du ikke noget, følger det bare
sin oprindelige rækkefølge.
Showif: Her definerer du, om dit item skal vises eller ej samt om det kun skal vises for dem, der
har svaret noget bestemt tidligere i surveyet.
Label: Her indsætter du teksten til dit item.

2

item. Medmindre andet er specificeret, nummereres de automatisk fra 1 og opefter.

Vil du vide mere om, hvordan man bruger kolonnerne, kan du kigge her. Hvis du vil bruge en skabelon med
endnu flere funktioner, kan du bruge den skabelon, som udviklerne af formr har lavet.

DELOPGAVE:
Brug lidt tid på at kigge rundt i dit spreadsheet. Få en fornemmelse for, hvordan de forskellige kolonner og
rækker hænger sammen.
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2. Upload af items:
Når du har dit spreadsheet åbent, skal du:
-

Logge ind på formr.org/admin
Klikke på Surveys
og derefter Create new Survey
Oprette et survey ved at importere dit spreadsheet til formr
o Har du lavet det i Googlesheets, skal du trykke på ikonet
i højre hjørne af dit
Googlesheet. Så genererer du et link,
Import a Googlesheet
Herefter bliver dit survey gemt i det navn, du giver det. Hvis du i stedet har lavet dit
spreadsheet i fx E
table

Når du har uploadet dit spreadsheet, har du oprettet et survey. Nu
i venstre
kolonne og tjekke, om dit survey ser ordentligt ud. Så åbner formr en testversion af dit spreadsheet, der
viser surveyet, som det ser ud for respondenterne.

Det skulle gerne se sådan her ud:

DELOPGAVE:
INDEN DU GÅR VIDERE TIL NÆSTE TRIN, skal du åbne både dit spreadsheet og din test af surveyet. Så skal
du udfylde dit survey og samtidig holde øje med dit spreadsheet for at se, hvordan de hænger sammen.
Hvis du kigger på
, har vi fortalt, hvad vi gør i hver række.
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3. Håndtering af survey:
Hvis dit spreadsheet er udformet korrekt og det er uploadet rigtigt, bliver det tilføjet i
Hvis det ikke er udformet korrekt, fortæller formr dig, hvad der er galt. Så kan du gå ind i dit spreadsheet,
rette det til og uploade det endnu en gang.
For at tilgå dit nye survey, skal du trykke Surveys > DitSurveyNavn. Som du kan se, har jeg kaldt mit for

I surveymenuen til venstre kan du vælge, om du vil teste dit survey, se det, ændre det, downloade
resultater, uploade eller slette nye items etc.
Det ser sådan her ud:
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Nu ved du, hvordan du bruger dit spreadsheet til at lave spørgsmål, svarkategorier, beskrivelser mm. Du
ved også, hvordan du uploader dit spreadsheet til et survey.
I dit
laver
du dit surveys samlede struktur, design og flow. Her kan du vælge, hvordan dit survey skal forløbe. Skal det
f.eks. kobles med andre surveys, have flere forgreninger etc.? I første omgang skal du blot lave et run, der
indeholder ét survey. For at skabe et run, skal du:
-

-

Trykke Runs > Create a new Run
Give dit run et navn. Jeg har kaldt mit for TestRun123
o Navnet må kun bestå af bogstaver og tal. Når du har givet det et navn, bliver dit nye run
tilføjet under
Runs .
Tilføje dit survey
-logoet:
Tilføje en afslutning på dit run
-logoet:
o Her skal du også formulere en feedbacktekst, som vil fremgå på surveyets sidste side og
dermed er det allersidste man læser, når man udfylder dit survey. Prøv at tilføj en
afslutning på dit run og

Herefter kan du bl.a. teste dit run, ændre på designet etc. Hvis du vil teste dit run inkl. alle de elementer, du
har tilføjet i dit run, skal du trykke:
Det skulle gerne se sådan her ud:

Læg mærke til, at din test af dit run ligner din test af dit spreadsheet fra før med undtagelse af sidste side,
der nu
Det er, fordi dit run kun indeholder surveyet
survey til dit run, havde den naturligvis set anderledes ud.
her.
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5. Udsende survey/indsamle data:
Nu skal du indsamle data til dit survey. For at respondenter skal kunne udfylde dit survey, skal du gøre det
offentligt. Her skal du trykke:
-

>

Når du vil udsende surveyet, har du mange muligheder. Et godt sted at starte er at lave et
selvoprettelseslink. Linket bruger du, hvis du fx skal indsamle respondenter vha. et opslag på sociale medier
eller i en email. Her kan du indsætte et URL, der ser sådan her ud: https://formr.org/NavnetPåDitRun. Jeg
har kaldt mit run for TestRun123 , og derfor ser URL sådan her ud: https://formr.org/TestRun123. Hver
eneste gang en ny bruger tilgår surveyet via det selvoprettelseslink, bliver brugeren tildelt et unikt ID.

DELOPGAVE:
Prøv at sende det run, du lige har lavet, til personen, du sidder ved siden af. Åben en ny email, sæt
selvoprettelseslinket ind og send det. Bed personen om at udfylde det og giv feedback.
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6. Eksport af data:
Når dine respondenter har udfyldt dit spørgeskema, skal du eksportere din data, så det kan åbnes i fx Excel,
R, SPSS eller lignende. Det gør du sådan her:
-

-> DitSurvey
i venstre kolonne. Her får du et overblik over alle dine besvarelser. Som du
Jeg har kun testet mit én
gang, derfor ser det sådan her ud:

-

German

-

Så bliver datasættet hentet ned i et

semikolonsepareret format.
Hvis du herefter vil åbne det i SPSS, kan du følge denne guide.
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