
 

SR-Advanced Report 

 

Den grundläggande rapportfunktionen i Survey&Report är mycket kraftfull och man kan snabbt skapa skräddarsydda 

rapporter. För användare med speciella krav och behov har vi även skapat en modul för avancerade rapporter, SR-

Advanced Report. Den ger dig ökade möjligheter att analysera och jämföra data och göra fördjupade statistiska analyser. 

Rapportläsare 

 

Första funktionen gäller användarrollen Rapportläsare. I stora organisationer har man behov av att kunna erbjuda olika ansvariga 

personer möjlighet att göra fördjupade analyser av en undersökning. Det kan exempelvis vara ett företag med geografisk 

avgränsade säljområden där varje områdeschef kan se en rapport över sitt område och sina säljare utan att kunna se andra 

områden. Eller också kan det vara en kommun som gör heltäckande skolenkäter där varje lärare kan se sin klass, sin skola och 

sitt rektorsområde. 

En rapportläsare får behörighet på en undersökning tilldelad sig, antingen manuellt eller via de respondentkategorier man är 

kopplad till. Man kan även tilldela en rapportläsare möjligheten att själv filtrera rapporterna baserat på de respondentsvar de har 

rätt att se. 

Jämförelse 

 
visas i en tabell som du kan gruppera efter egna önskemål. 

Textanalys Grupperingsrapport 

 

Funktionen Textanalys innebär att du enkelt kan 

skapa textanalysvariabler och därmed analysera 

frekvensen av utvalda ord i textfrågor, öppna svar 

och kommentarer. Detta kan vara värdefullt om du 

i rapporten exempelvis vill redovisa frekvensen 

positiva och negativa ord och omdömen.  

Funktionen Grupperingsrapport är en rapport i SR-Advanced Report som 

möjliggör en annan typ av jämförelse. Rapporten lämpar sig för jämförelser 

mellan flera olika enkäter och resultaten visas i en tabell som du kan 

gruppera helt enligt dina önskemål, efter exempelvis respondentkategori, 

enkätkategori eller tidsperiod. 

 

 

Beräkning 

 

Funktionen Beräkna är en avancerad beräkningsfunktion för att skapa fördjupade statistiska analyser. Med funktionen Beräkna 

kan man skapa Index-variabler baserat på ett antal svar. Man kan också använda metoder som Stanine för att analysera sina 

undersökningar.2 
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SR-Advanced Report ger dig möjlighet att jämföra  

variabler från det ena datasetet med ett annat. Syf- 

tet är att man själv ska kunna jämföra olika enkä- 

ter och enkätfrågor på ett enkelt sätt, exempelvis  

mellan hur studenterna upplever miljön på sin in- 

stitution i jämförelse med förra året – har skolans  

förbättringsarbete gett resultat? Du kan ta två eller  

flera enkäter och skapa en samlad rapport och får  

på så sätt en god överblick. Programmet försöker  

matcha de olika enkätfrågorna automatiskt, men du  

kan också göra matchningen manuellt. Funktionen Grupperingsrapport  låter dig göra jämförelser mellan flera olika enkäter, och resultaten  


