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Guide till frågeassistenter 
 

Bakgrund 
Stockholms stad genomför årligen ett flertal brukarundersökningar om olika insatser. 
Som frågeassistent är uppgiften att hjälpa brukarna att kunna delta. 
 
Webbenkäterna är utformade för att så många brukare som möjligt skall kunna delta i 
undersökningen på sina egna villkor och utifrån de egna förutsättningarna.  
Enkätfabrikens ambition är att det skall vara enkelt och pedagogiskt att se hur man 
skall gå tillväga för att besvara enkäten. För säkerhets skull finns dock även 
beskrivningar i detta dokument. Dessutom finns det möjlighet att testa alla 
webbenkäter i standardutförande. Länkar till alla enkäter finns på 
stockholm.se/brukarundersokningar 
 

Enkäterna fungerar i olika typer av enheter 
Webbenkäterna är utformade så att det går att svara både i en dator och i en 
surfplatta eller smart telefon. De fungerar även med alla branschledande webbläsare. 
Du behöver inte ladda ner något plugin-program för att kunna besvara enkäterna 
utan en vanlig webbläsare räcker. 
 

Att delta i undersökningen 
 
Individuellt lösenord 
Inför att insamlingen börjar kommer Enkätfabriken att skicka ut lösenord till 
undersökningarna till angivna kontaktpersoner för varje enhet eller mätning. I 
utskicket finns lika många unika lösenord som det angetts finnas brukare på enheten. 
Ett lösenord kan enbart användas en gång. Tillse därför att varje brukare får ett eget 
lösenord och att de har det sparat på något sätt till de deltagit färdigt. 
 
Säkerhet för deltagaren 
När brukaren svarar så sparas svaren så att den kan återuppta ifyllandet senare om 
den önskar. Det enda som behövs då är att skriva in samma kod på nytt så kan den 
fortsätta där den slutade. När brukaren svarat färdigt och tryckt på ”Skicka svar” så 
försvinner dock all tillgång till svaren och ingen kan i efterhand se hur brukaren 
svarat även om de skulle ha tillgång till kod och samma enhet, även cacheminnet av 
enkätsvaren raderas automatiskt. På så vis kan brukaren vara trygg över att det inte 
går för någon annan att komma åt deras svar. 
 
Din roll som frågeassistent 
För att hjälpa brukaren så hjälp dem vid behov att skriva in koden som de fått på sin 
talong och att välja om de vill ha bildstöd eller ej. Därefter är det bra om de själva kan 
fortsätta svarandet.  
 
Om en brukare behöver hjälp med själva svarandet så försök göra så att de själva 
kan markera det svar de vill välja och säkerställ att de ser skärmen hela tiden. Om 



 
 

 

 

brukaren behöver hjälp att förstå en fråga tänk på att förklara utan att använda ord 
som är värdeladdade. Försök istället att beskriva det frågan handlar om så neutralt 
och sakligt som möjligt.  
 
Att ge exempel för att illustrera vad man menar kan vara bra men det riskerar också 
få effekten att det avgränsar hur brukaren förstår frågan. Om du ger exempel ge då 
så övergripande exempel som möjligt och gärna mer än ett exempel.  
 
Kolla gärna på demoenkäterna innan du skall ut och hjälpa brukarna, då vet du hur 
enkäten ser ut och fungerar, demoenkäter finns på 
stockholm.se/brukarundersokningar (notera dock att det i vissa demoenkäter inte går 
att välja bort bildstödet, men det går bra att göra i de skarpa enkäterna, så det är 
inget att oroa sig över).  
 
Kom ihåg att kolla att svaren skickas in 
När brukaren besvarat alla frågor kommer den till en sida där det står att de svarat 
färdigt och skall klicka på en knapp för att skicka in sitt svar. På denna sida kan man 
inte se någon fråga eller hur en brukare svarat så kolla gärna när brukaren är färdig 
med enkäten att den inte missat att trycka på skicka svar. 
 

Övrigt 
Kontaktuppgifter 
Om du upplever något problem med anmälningsportalen, webbenkäter eller annat, 
kontakta Enkätfabrikens support. Vi svarar på kontorstid under vardagar. 
 
Telefon: 020 – 12 10 28  
Mejl: support@enkatfabriken.se 
 
Om du har frågor om avtal eller prissättning, kontakta Daniel Sturesson, ansvarig 
projektledare hos Enkätfabriken. 
 
Telefon: 0736-396519 
Mejl: daniel.sturesson@enkatfabriken.se  
 
Notera dock att frågor av supportkaraktär ska ställas till supporten. Frågor av 
supportkaraktär som skickas till projektledaren kommer inte att besvaras. 
 
 
  



 
 

 

 

 
 

 

Undersökningar som leder till utveckling! 

www.enkatfabriken.se 


