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Instruktioner för att anpassa enkätmallen för organisatorisk 
och social skyddsrond i enkätverktyget SUNET Survey 
  
Mallen för den organisatoriska och sociala skyddsrondsenkäten är en anonym 
respondentenkät. Detta innebär att endast de respondenter vars e-postadress knyts 
till enkäten kan besvara den. Anonymiteten säkras genom att kopplingen mellan 
respondentens e-postadress och dennes svar bryts när enkäten skickats in. 
 
 

1. Logga in i enkätverktyget SUNET Survey med ditt Lucat-ID. 
2. I den vänstra kolumnen klickar du på listpilen bredvid Ny enkät. 
3. Klicka på Mall…. 
4. Välj Mall för OSA-enkät 2020 (svenska) eller Mall för OSA-enkät 2020 

(svenska / engelska). 
5. Under fliken Grundläggande inställningar: 

o Ändra till önskat namn vid Enkätnamn,  
o Säkerställ att rutan för Respondentenkät är ifylld,  
o Säkerställ att rutan för Anonym är ifylld,  
o Säkerställ att rutan för Tillåt undantag från de begränsningar som 

gäller för anonyma enkäter är ifylld. 
6. Klicka på Skapa enkät längst ner till höger. 

 
7. I den vänstra kolumnen klickar du på Frågor. 
8. I den första frågan/urvalet (Markera din organisationstillhörighet) ändrar 

du svarsalternativen så att de motsvarar organisationsstrukturen på 
fakulteten/motsvarande genom att i den högra menyn klicka på Redigera 
frågan (symboliseras av en Penna). 

9. Klicka därefter på Spara. 
Observera: I enkäten finns det frågor och ett urval som är ”Dolda från början”. 
Om du vill aktivera dessa läs mer nedan under rubriken Aktivera dolda 
frågor. 
10. I den vänstra kolumnen klickar du på Avsluta konstruktion. 
11. Ange Enkätens publiceringsperiod, dvs. under vilken tidsperiod enkäten 

ska vara tillgänglig att besvara. 
12. Klicka på Slutför längst ner till höger. 

 
13. I den vänstra kolumnen klickar du på Datainsamling. 
14. I den vänstra kolumnen klickar du på Respondenter.  
15. Klicka på Lägg till respondenter nederst i mitten på sidan. 
16. Välj lämplig metod och följ aktuella instruktioner för att ange 

respondenter.  
Exempel: Välj fliken Från e-postlista för att skriva eller infoga 
mailadresser, klicka därefter på Nästa längst ner till höger, avsluta med att 
klicka på Lägg till. 

17. I den vänstra kolumnen klickar du på Utskick. 
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18. Klicka på Första utskick. 
19. Under fliken Första utskick: 

o Ange Skicka-datum om du vill att enkäten skickas senare eller vid 
en specifik tidpunkt,  

o Ändra Ämnet till en mer relevant formulering,  
o I den nedre textrutan skriver du en kort text som förklarar syftet 

och uppmuntrar den anställde att besvara i enkäten. Säkerställ att 
{Enkätens adress med inloggning} finns i textmeddelandet, 

o För att avsluta anpassningen av Första utskicket klickar du på 
Spara eller på Spara och skicka nu.  

20. I den vänstra kolumnen klickar du på Utskick. 
21. Klicka på Påminnelse. 
22. Under fliken Påminnelse:  

o Ange Skicka-datum,  
o Ändra Ämnet till en mer relevant formulering,  
o I den nedre textrutan skriver du en kort text som förklarar syftet 

och uppmuntrar den anställde att besvara i enkäten. Säkerställ att 
{Enkätens adress med inloggning} finns i textmeddelandet, 

o För att avsluta anpassningen av Påminnelse klickar du på Spara. 
23. I den vänstra kolumnen klickar du på Utskick. 
24. Slutför utskicken genom att klicka på Bekräfta utskick nederst i mitten på 

sidan. 
Observera: Varje länk är personlig och kan inte delas. Länken genereras av 
SUNET Survey varför utskicket måste gå via systemet. 

25. Du är nu färdig med förberedelserna för den organisatoriska och sociala 
skyddsrondsenkäten. 

 
 
Aktivera dolda frågor  
I enkäten finns det ett antal frågor samt ett urval som är dolt från början och som 
måste aktiveras för att kunna ingå i enkäten. Det urval som är dolt består av en 
kategorisering utifrån yrkesgruppering och återfinns efter urvalet gällande 
organisationstillhörighet. De frågor som är dolda är nummer 23, 24, 25 och 26 och 
återfinns i slutet av avsnittet för Social arbetsmiljö.  
 
För att aktivera dessa i enkäten görs följande steg efter att du klickat på Skapa 
enkät (steg 6 i ovan instruktion): 
 

1) I den vänstra kolumnen klickar du på Frågor. 
2) I det andra urvalet (Markera din yrkesgrupp:), i den högra menyn, klickar 

du på Redigera frågan (symboliseras av en Penna).  
3) Därefter säkerställer du att rutan för Dold från början inte är ifylld 
4) Ändra svarsalternativen så att de motsvarar organisationsstrukturen på 

fakulteten/motsvarande. 
5) Klicka därefter på Spara. 

 
Upprepa de första tre momenten för frågorna 23, 24, 25 och 26 för att göra dessa 
tillgängliga för respondenterna i enkäten.  


