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Allmänt 

Förbättringar gällande tillgänglighet för PDF 

Vi har gjort förbättringar gällande tillgängligheten för de exporter till PDF som kan göras från programmet, t.ex. av rapporter.  

Enkäter 

Ny rättighet: Svara på /vidarebefordra inkommande e-post 

Om respondenten svarar på ett meddelande som skickats ut från en enkät visas svarsmeddelandet under Enkät > Distribution 

> Utskick > Inkommande e-post på enkäten. För att den som administrerar enkäten ska ha rätt att svara på meddelandet, eller 

vidarebefordra det, behöver denne ha tilldelats rätten att göra detta. 

I rättigheterna för användargrupperna återfinns nu den nya rättigheten Svara/Vidarebefordra för Inkommande e-post. 

 

 

Infoga respondentinfo i frågor och svarsalternativ 

Sedan tidigare finns funktionen Piping som gör det möjligt att i en fråga infoga ett svar från en tidigare fråga i enkäten. Vi har 

nu lagt till motsvarande möjlighet när det gäller att infoga respondentinfo. Den information som går att infoga är Förnamn, 

Efternamn, Organisation, E-post och URL för avregistrering, samt respondegenskaper och de responentkategorier som är 

kopplade till den aktuella enkäten. 

 

Knappen för att infoga respondentinfo (markerad i bilden ovan) återfinns i formateringsverktygsfältet vid snabbredigering av 

frågetitlar, underfrågor i matriser, svarsalternativ samt designelement. 
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Visa/dölja samtycke i förhandsgranskningen 

Under Administration > Personuppgifter > Samtyckesinställningar kan man aktivera möjligheten att kräva samtycke av den 

som svarar på enkäten. På enkäter där samtycke är aktiverat är det nu möjligt att under Enkät > Konstruktion > 

Förhandsgranskning välja om samtyckesformuläret ska visas vid förhandsgranskning av enkäten, eller inte. Använd knappen 

Visa samtycke för att visa/dölja samtycket. 

 

Under Administration > Enkäter > Inställningar bestämmer du om samtycket ska visas som standard när man 

förhandsgranskar enkäten första gången under en webbläsarsession. Under pågående session kommer programmet ihåg vad 

du valde senast på enkäten, att visa samtycket eller inte. 

 

 

Validering av svenskt personnummer 

Du kan nu aktivera en validering på frågor av typen Textfält så att respondenten måste ange ett giltigt svenskt personnummer. 

 

För att inställningen ska vara möjlig att aktivera på frågenivå måste du först aktivera det på systemnivå under Administration > 

Enkäter > Inställningar > Allmänna inställningar. 

 

Notera att om inställningen aktiverats på en enkätfråga och man därefter inaktiverar systeminställningen, kommer ingen 

validering längre att göras på enkäten. 

 

Exportera svarsstatistik 

På enkätens dashboard visas sektionen Statistik där du i ett diagram kan se inskickade svar, påbörjade svar och 

svarsfrekvens per dag. Motsvarande information kan du nu välja att exportera till Excel via knappen Exportera statistik. 

För att exporten ska vara möjlig att göra måste du först aktivera denna systeminställning: 
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Inställningen Inkludera tomma dagar bestämmer om även dagar utan några inskickade eller påbörjade svar ska visas som 

rader i Excel-filen. 

 

Rapporter 

Formatering av rubriker i Matris - Sida vid sida 

På många ställen i programmet finns möjlighet att aktivera formatering av innehåll i textfält, via ikonen  vid textfältet. 

Detta är nu möjligt även i textfälten för de rubriker som visas över vänster respektive höger matris i frågor av typen Matris - 

Sida vid sida. 

 

 

Plugin: LTI 

Möjlighet att importera frågor 

För er som använder LTI-kopplingen har vi nu gjort det möjligt att importera frågor när man redigerar en enkät inifrån LMS-

verktyget. Om inställningen Visa ”Importera frågor” aktiveras i konfigurationen under Administration > System > LTI-

konfiguration kommer knappen Importera frågor att vara tillgänglig under fliken Innehåll vid redigering av enkäten från LMS-

verktyget. 

 


