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Enkäter 

Förbättringar Enkätöversikt 
Under Enkät > Konstruktion > Innehåll, och numera även under Enkät > Konstruktion > Förhandsgranska, hittar du knappen 

Enkätöversikt som ger dig möjlighet att exportera enkäten till PDF eller att skriva ut den. Vi har gjort en rad förbättringar när 

det gäller denna funktion: 

• På en flerspråkig enkät anpassar sig enkätöversiktens språk efter det enkätspråk som är valt på sidan Innehåll 

respektive Förhandsgranska. 

• Enkätöversikten har nu stöd för språk som skrivs från höger till vänster, t.ex. arabiska. 

• Möjligt att via knappar i verktygsfältet välja att inkludera/exkludera logik (inkl. frågornas ”Q-ID”), sidhuvud, 

inledningstext och sidfot. Programmet kommer ihåg användarens senaste val. 

 

Publik enkättitel 
I enkäter och e-postutskick kan du välja att tagga in Enkätnamn, och enkätnamnet visas även i inloggningsrutan till en 

respondentenkät eller anonym enkät. Kanske vill du för respondenten visa ett mer ”publikt” enkätnamn än det mer ”officiella” 

du har angett i det administrativa gränssnittet. Detta publika namn kan du nu ange i fältet Enkättitel. Är din enkät flerspråkig 

kan du, till skillnad från enkätnamnet, översätta enkättiteln till enkätens alla språk. 

 

Visa totala antalet träffar vid sökning av enkät 
Vid sökning efter enkäter, rapporter och enkätmallar visas nu antal träffar som visas, av totalt antal, längst ner i sökfönstret. 
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Möjligt att definiera att utskick ska bekräftas automatiskt 
I utskick där ett skicka-datum inte är möjligt att ange definieras skicka-datumet istället som ”X dagar efter publicering”. Det 

gäller följande: 

• Utskick skapade på enkätmall 

• Utskick i utskicksscheman 

• Utskick skapade på enkät medan enkäten har status Konstruktion. 

För att sådana utskick ska skickas måste de bekräftas, vilket man hittills har varit tvungen att göra manuellt. Nu har du dock 

möjlighet att på utskicket aktivera inställningen Bekräfta utskicket automatiskt när konstruktionen avslutas. Det innebär att du i 

förväg kan bestämma att utskicket blir automatiskt bekräftat så fort enkätens konstruktion har avslutats, utan att någon 

behöver bekräfta det manuellt. Observera dock att den automatiska bekräftelsen sker endast om den som avslutar enkätens 

konstruktion har rätt att se menyn Enkät > Distribution > Utskick. 

 

Export 

Export av bifogade filer 
Om din enkät har frågor av typen Bifogad fil kan du nu på ett enkelt sätt exportera de uppladdade filerna till en mapp. Om du 

under Enkät > Svar > Exportera aktiverar alternativet Inkludera bifogade filer kommer exporten att ske i form av en zip-fil. 

Extrahera zip-filen för att få tillgång till dels själva exportfilen, dels mappen som innehåller de bifogade filerna. 

 

Filerna kommer att vara namngivna efter följande mönster: 

• Publika enkäter och respondentenkäter: ”[Svars-ID]-[Variabel-ID]-[Filnamn]”, t.ex. ”answer1-VAR1-Test.pdf” 

• Anonyma enkäter: ”[Rad-ID]-[Variabel-ID]-[Filnamn]”, t.ex. ”row1-VAR1-Test.pdf” 

Observera att på anonyma enkäter slumpas svarens ordning vid varje export, vilket innebär att samma fil kan exporteras med 

olika filnamn (olika rad-ID) i olika exporter. 
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Förutom i mappen kommer filerna även att vara tillgängliga via Excel-filen vid export till Excel. Observera att detta kräver att 

zip-filen extraheras korrekt. I Excel-filen listas filerna som klickbara länkar på respektive svarsrad, vilket gör det enkelt att se 

vilket svar som filen tillhör. 

 

Export av respondentdata 
När du under Enkät > Svar > Exportera data väljer att inkludera Respondentdata i exporten kan du nu enkelt 

markera/avmarkera alla alternativ under Respondentinformation, Respondentegenskaper och Respondentkategorier. 

 

Om din enkät har respondentkategorier kan du vid exporten välja om respondenternas kategorivärden ska exporteras med 

överliggande nivåer eller inte. 

 

Exempel: En respondent tillhör underkategorin ”Ekonomi” i respondentkategorin ”Avdelning”. Om du väljer att inkludera 

överliggande nivåer kommer respondentens kategorivärde att exporteras som ”Avdelning/Ekonomi”, annars enbart som 

”Ekonomi”. 

 

Slutligen finns nu även Användarnamn tillgängligt att välja för export under Respondentinformation. 
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Respondent-ID och databas-ID inkluderas i export av respondenter 
Vid export av respondenter från Enkät > Distribution > Respondenter inkluderas nu även respondentens ID på enkäten 

(kolumnen ID) och respondentens eventuella ID i programmets övergripande respondentdatabas (Kolumnen DbID). Den 

sistnämnda kolumnen finns endast om enkäten har respondenter som är sparade i respondentdatabasen. 
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Mallar 

Möjligt att per enkätmall begränsa rätten att redigera enkätmallen till endast behöriga användare 
Kanske har ni många användare som har rätt att redigera enkätmallar, men vill att vissa mallar enbart ska kunna redigeras av 

specifika användare. Detta kan ni nu uppnå genom att aktivera inställningen Mallen får endast redigeras av behöriga 

användare under Mallar > Enkätmallar > Konstruktion > Inställningar > Mallinställningar. Enkätmallen kommer därefter endast 

att kunna hittas och redigeras av dess Ägare (initialt den som skapade mallen, men kan ändras) och eventuella kopplade 

Behöriga användare. 

 

 

Möjligt att på enkätmall låsa redigering av innehåll på enkäter skapade från enkätmallen 
Sedan tidigare har det varit möjligt att på en enkätmall bestämma att frågorna i mallen inte ska vara möjliga att redigera i 

enkäter som skapas utifrån mallen. Vill du att även andra delar av enkätinnehållet ska vara låsta för redigering kan du nu 

aktivera följande inställningar som du hittar under Mallar > Enkätmallar > Konstruktion > Inställningar > Enkätinställningar: 

• Lås redigering av frågor, sidor, logik och texter, vilket låser möjligheten att: 

 lägga till/redigera/ta bort frågor 

 importera frågor 

 ordna frågor 

 redigera logik 

 lägga till/ta bort enkätmallar 

 lägga till/ta bort sidor 

 redigera enkättexter 

• Lås redigering av sidhuvud/sidfot 

• Lås redigering av inledningstext 
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Administration 

Ny rättighet för att ändra "Minsta antal svar" på enkät 
Du kan nu via användargruppsrättigheterna bestämma om användarna ska ha rätt att ändra inställningen Minsta antal svar för 

att visa resultat. Ni kan vilja begränsa denna rättighet om det är så att ni på en enkätmall har angett ett minsta antal svar som 

ska krävas, och som ni inte vill att användarna ska kunna ändra. Användare som har givits rätten att ändra inställningen kan 

göra det oavsett enkätens status. 

 

 

Ny rättighet för att koppla användargrupp till enkät 
Det finns nu även en grupprättighet gällande rätten att lägga till användargrupper som behöriga användare på en enkät. Om ni 

har problem med att användare av misstag lägger till en hel användargrupp som behöriga användare kan ni överväga att 

begränsa denna rättighet. 
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Tilläggsmodul LTI 

Markera per rapport i LTI-gränssnitt om den ska visas för studenter 
På de fördefinierade rapporter som används i kursutvärderingar kan det konfigureras huruvida de rapporter som genereras 

utifrån den fördefinierade rapporten ska vara synliga i LMS-verktyget för lärare respektive studenter. 

Lärare kan nu direkt i rapportlistan i LMS-verktyget göra en rapport som är enbart synlig för lärare, även tillgänglig för 

studenter. Detta görs via en knapp vid respektive rapport. Knappen kan ha följande utseende: 

 Rapporten är inte synlig för studenter. Klicka på knappen för att göra den synlig för studenter. 

 Rapporten är synlig för studenter. Klicka på knappen för att dölja den för studenter. 

 Rapporten är synlig för studenter via rapportkonfigurationen. Knappen är inte klickbar. 

 

Observera att detta kräver grupprättigheten Visa rapporter för studenter i LTI. 

 

 

Administration behöriga användare i LTI-gränssnitt 
Avsnittet för att ändra Ägare samt lägga till Behöriga användare till enkäten finns nu tillgängligt från LMS-verktyget. 
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Tillbakaknapp i visningsläget för rapport i LTI 
När du tittar på en rapport i LMS-verktyget har du nu tillgång till knappen Tillbaka för att gå tillbaka till listningen av enkäter och 

rapporter.  

 

 

Se skapade enkäter på kurs 
Om det finns mer än en lärare på en kurs ser nu varje lärare de enkäter som övriga lärare har skapat, och kan därmed se om 

någon kollega redan skapat en kursvärdering för kursen. Vid varje enkät står namnet på dess ägare. 

Observera att man för att kunna gå in på enkäten måste vara kopplad till den som behörig användare. Är man inte det ser man 

den ändå i listan, men då med symbolen av ett hänglås. 
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Ny tilläggsmodul: BankID 

Programmet har nu en ny tilläggsmodul, vilken gör det möjligt att låta respondenter autentisera sig med BankID vid inloggning i 

enkäter. 

Det är också möjligt, att låta personer registrera sig själva som respondenter genom att identifiera sig med BankID. Den nye 

respondenten kan direkt efter registreringen besvara enkäten. Om ni gör panelundersökningar kan ni också låta respondenten 

registreras i databasen, för att kunna koppla denne till kommande undersökningar.   

Kontakta oss gärna för mer information om denna plugin. 


