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Enkäter 

Logikåtgärden Avsluta enkät 
Vi har gjort en förändring av logikåtgärden som fram tills nu har hetat Avsluta enkät och visa ett 

meddelande. Denna åtgärd har man kunnat använda om man exempelvis velat ställa en inledande 

fråga om huruvida respondenten vill delta i enkäten. Om respondenten har svarat på ett sådant sätt 

att logikens villkor uppfyllts har denne inte kunnat fortsätta besvara enkäten och ett meddelande 

vars innehåll enkätkonstruktören bestämt har visats. 

Ett problem har dock funnits när det gäller respondentenkäter, och det är att respondenter som 

redan svarat att de inte vill delta i enkäten ändå har fått eventuella påminnelser som har skickats 

därefter. Påminnelser går till alla de som vid utskickstillfället inte har skickat in enkäten, och det har 

ju de här respondenterna inte gjort. 

Vi har därför förändrat logikåtgärden så att det nu är möjligt att välja att något av följande alternativ 

ska inträffa samtidigt som åtgärden utförs: 

• Skicka in svar 
Enkäten skickas automatiskt in med de svar respondenten har hunnit ge. Respondenten 
kommer alltså att räknas med i svarsfrekvensen och dennes svar kommer att inkluderas i 
rapporterna. 
 

• Avregistrera respondent 
Respondenten avregistreras från enkäten. Respondenten kommer därmed inte att räknas 
med i svarsfrekvensen och inte heller få eventuella påminnelser. 
 

Efter att ha valt åtgärden som numera heter Avsluta enkät blir dessa alternativ tillgängliga direkt 

under valboxen. Det går förstås inte att välja båda alternativen samtidigt, men däremot att lämna 

båda blanka. Åtgärden kommer då att fungera som den har gjort hittills. 

 

På publika enkäter finns endast alternativet Skicka in svar eftersom avregistrering av respondenter 

inte är aktuellt för denna enkättyp. 
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Åtgärderna Avsluta enkät respektive Visa ett meddelande ligger nu som separata åtgärder. Om du vill 

använda åtgärden Avsluta enkät bör du komplettera den med att också skapa en åtgärd av typen 

Visa ett meddelande. Detta för att informera respondenten om varför denne inte kan fortsätta 

besvara enkäten. 

 

Vid uppgradering till den version där denna nya funktion finns kommer eventuella åtgärder av typen 

Avsluta enkät och visa ett meddelande som redan skapats på befintliga enkäter, automatiskt att 

ersättas av två åtgärder, en för Avsluta enkät och en för Visa ett meddelande. 

Åtgärden Visa ett meddelande är nu möjlig att använda separat, utan att enkäten samtidigt avslutas. I 

detta fall kommer meddelandet att tillfälligt ersätta enkäten på skärmen, och respondenten får klicka 

OK för att gå tillbaka till enkäten och fortsätta besvarandet. 

 


