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Instruktioner för att anpassa enkätmallen för psykosocial
skyddsrond i enkätverktyget SUNET Survey
För att underlätta genomförandet av psykosocial skyddsrond finns det en digital
enkätmall som du kan använda dig av.
Vi rekommenderar att du gör en respondentenkät vilket innebär att du knyter
respondenternas e-postadress till enkäten. Glöm inte att markera rutan anonym
enkät så att kopplingen mellan respondentens e-postadress och enkätsvaren bryts
när enkäten skickats in.
När du har loggat in i enkätverktyget SUNET Survey med ditt Lucat-ID går du till:
 Ny enkät > Klicka på listpilen > Klicka på Mall
 Välj Mall för Psykosocial skyddsrond
 Ändra enkätnamnet ”Implementerad mall ”Mall för Psykosocial
skyddsrond” till önskat namn.
 Säkerställ att rutorna respondentenkät, anonym och Tillåt undantag från de
begränsningar som gäller för anonyma enkäter är valda.
 Klicka sedan på knappen Skapa enkät längst ner till höger.
 Glöm inte att ändra första frågan till era aktuella avdelningsnamn
(motsvarande). Detta görs genom att klicka på Konstruktion > Frågor ute i
vänstermarginalen.
 Klicka sedan på pennikonen till höger om frågan för att redigera
avdelningsnamnen.
 När detta är gjort klicka på spara.
 Klicka på avsluta konstruktion.
 Därefter fortsätter du arbeta under Datainsamling i vänstermarginalen. Här
ska du knyta respondenter från e-postlistan till enkäten och göra utskick.
Den här enkäten är gjord för att vara anonym där en person kan svara endast en
gång när den har skickats in. Därför är länken personlig och kan alltså inte delas.
Du kan alltså inte skicka till samtliga respondenter i ett mail utan det måste gå via
systemet. Det är också viktigt att du meddelar att mailet kommer från ”Lunds
universitet” och adressen från lu@sr.artologik.net eftersom det riskerar hamna i
skräpposten.
Vi rekommenderar att du kontaktar systemförvaltaren för SUNET Survey
Ola.Stjarnhagen@stu.lu.se för hjälp med att knyta respondenterna till enkäten och
göra utskicken.
Enkäten finns i enkätverktyget SUNET Survey
Du når det genom Medarbetarwebben > Administrativa system > SUNET Survey
Logga in i Sunet Survey
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