Pressemeddelelse
Sådan laver du spørgeskemaer, der virker
I dag vrimler internettet med spørgeskemaer, lige til at sende af sted. Problemet er bare, at de ikke er målrettet modtagerne. Spørgeskemaer der
virker klæder dig på til at lave et spørgeskema, som får dine modtagere til
at give mere præcise svar og dermed give dig den data, du har brug for.
Vi modtager rigtig mange spørgeskemaer i vores hverdag – enten som forbrugere eller igennem
vores arbejde, men ofte er de dårligt udført, og svarmulighederne passer slet ikke til målgruppen.
Afsenderen sidder derfor tilbage med ubrugelige data.
Forfatterne til Spørgeskemaer der virker var selv så trætte af dårligt udførte spørgeskemaer,
at de har lavet denne bog som en trin for trin-guide til alle, der ønsker bedre og mere præcise
data. I bogen bliver du klædt på til at udarbejde et spørgeskema, som dine modtagere kan – og
vil – svare på. Et godt spørgeskema skal nemlig skabe en god oplevelse hos modtageren, og det er
derfor vigtigt at kende sin målgruppe, så du kan stille de rigtige spørgsmål. Bogen svarer b.la. på
følgende:
• Hvad skal du vide, inden du går i gang?
• Hvordan formulerer du bedst spørgsmålene til dine modtagere?
• Hvordan formulerer du bedst svarmulighederne til dine modtagere?
• Hvordan organiserer og tester du dit spørgeskema?
Sidst i bogen er en tjekliste til dit spørgeskema, så du er sikker på at få det hele med.
Spørgeskemaer der virker henvender sig til dig, som skal lave dit første spørgeskema, men kan
også bruges af den mere erfarne som et opslagsværk eller en inspirationskilde, hvor du kan plukke
fra de forskellige kapitler efter behov.
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