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Instruktioner för att producera resultatrapport för 
organisatorisk och social skyddsrond i enkätverktyget 
SUNET Survey 
  
Efter att den organisatoriska och sociala skyddsrondsenkäten (OSA-enkäten) 
genomförts ska en resultatrapport produceras. För att säkra anonymiteten ska en 
resultatrapport på arbetsgrupper/respondentgrupper inte presenteras ifall gruppen 
understiger fem (5) personer. I små arbetsgrupper rekommenderas det snarare att 
ha en dialog med de anställda för att diskutera och arbeta vidare med den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kontakta gärna din närmaste 
personalfunktion för stöd.  
 

1. Logga in i enkätverktyget SUNET Survey med ditt Lucat-ID. 
2. I den vänstra kolumnen klickar du på Rapporter.  
3. Klicka på Ny rapport.  
4. Under fliken Egenskaper:  

o Ange önskat Rapportnamn. 
o Klicka på listpilen bredvid Enkät och välj den enkät du vill göra en 

rapport på. 
o Klicka på listpilen bredvid Mall och ange alternativet Standard 

plus fritextsvar.  
o I inställningen Tillåt filtrering av huvudrapporten anger du ”Ja”. 
o I inställningen Sidhuvud väljer du ifall du vill använda sidhuvud 

eller ej. 
5. Klicka på Skapa rapport längst ner till höger. 
6. I den vänstra kolumnen klickar du på bredvid Distribution och 

delrapporter. 
7. I det övre högra hörnet klicka på Inställningar och behörighet. 

o Välj tidsperiod som rapporten är tillgänglig via Publicering 
(förslagsvis minst ett år). 

o I inställningen Möjliggör export ange det alternativ som har 
samma namn som den aktuella enkäten. 

8. Klicka på Spara längst ner till höger. 
9. Klicka på den länk som är synlig vid Adress. 

o I övre vänstra hörnet klicka på Skriv ut och spara en PDF av det 
totala resultatet av enkäten. 

o I övre vänstra hörnet klicka på Urval. 
o Välj det urval som du vill ha en resultatrapport för. Avsluta genom 

att klicka på OK.  
o I övre vänstra hörnet klicka på Skriv ut och spara en PDF av den 

aktuella resultatrapporten av enkäten.  
o Upprepa dessa moment för att få det önskade antalet enskilda 

resultatrapporter för organisationen.   
Observera: Resultatrapporter för respondentgrupper färre än fem 

anställda får ej produceras. Dessa respondentgrupper får ingå och 
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analyseras i överliggande nivås resultatrapport. Detta för att 
säkerställa respondenternas anonymitet.  

 
 
Dolda frågor  
I enkäten finns det ett antal frågor samt ett urval som är dolda från början och som 
måste aktiveras för att kunna ingå i enkäten. Se särskilda instruktioner gällande 
enkätens förarbete för detta.  


