
Det finns tillfällen då svarsalternativ kan vara svåra att beskri-
va med ord, och då är frågetypen Bildkarta ett bra alternativ. 
Denna frågetyp låter respondenten besvara en fråga genom 
att klicka på markerade zoner i en bild. Bildkartor kan skapas 
med både enval och flerval. Ett exempel: Företag A planerar att 
skaffa en kaffeautomat och vill ha personalens synpunkter på 
dess placering. I frågan infogar man då en ritning över lokalerna 
med markerade zoner för tänkbara placeringar. På så sätt ser 
respondenten enkelt vad olika alternativ innebär.

Frågetypen Matris – Sida vid sida låter dig ställa två frågor i en 
vilket gör att respondenterna, exempelvis, kan ge ett omdöme 
om en sak samtidigt som de anger hur viktigt det är för dem. 
Det finns även en frågetyp som heter Öppen matris som  ger 
möjlighet till svarsalternativ i textfält, numeriska fält eller som 
datum- eller tidsangivelser.

Avancerade frågor

SR-Advanced Survey

Kanske gör du en undersökning där respondentgruppen i 
stor utsträckning saknar e-postadress. Eller också avslutar 
enkäten en konferensdag och du vill att respondenterna 
fyller i enkäterna innan de ger sig av hemåt. Då är det smi-
digt att använda sig av funktionen Pappersenkät. 

När du gör en pappersenkät kopplar du respondenterna till 
enkäterna precis som vanligt, men sedan skriver du ut dem 
och låter respondenterna fylla i dem på papper. De ifyllda 
pappren skannas in till PDF-filer som analyseras av pro-
grammet. Svaren hanteras sedan som vanligt i program-
mets rapportdel.

Funktionen Pappersenkät är även tillämpbar när det gäller 
publika enkäter. Även om du har skapat en pappersenkät 
kan respondenten fortfarande svara på enkäten via webben. 
På pappersenkätens försättsblad kan du skicka med up-
pmaningen “Svara gärna på webben på denna adress”, så 
får respondenten själv välja det sätt som de tycker är smi-
digast.

Brevutskicksfunktionen i som ingår i SR-Advanced Survey 
gör det möjligt att skriva ut brev till respondenterna, av-
sedda att skickas med vanlig post. För att underlätta ar-
betet görs en brevmall som går att redigera och anpassa 
allteftersom. 

Pappersenkät och brevutskick

Enkätspecifik inloggning 

Artologik Survey&Report ger dig möjlighet att göra djupdykningar och nå insikter utan en massa antaganden. Väljer du att 
arbeta med tilläggsmodulen SR-Advanced Survey kan du i ännu större utsträckning anpassa enkätvektyget efter dina behov 
och du får tillgång till en rad avancerade frågetyper, samt funktionerna Pappersenkät, Brevutskick, Export-id och Enkätspe-
cifik inloggning. 

Om man vill kan man på varje enskild enkät bestämma att re-
spondenterna använder en enkätspecifik inloggning, istället för 
den vanliga inloggningen. 

Exempel: En lärare ska genomföra en undersökning i en klass. 
Enkäten distribueras via brev och delas ut till eleverna, och på 
enkäten finns enkätens adress, användarnamn och lösenord. För 
att förenkla inloggningen och undvika krångliga användarnamn 
och lösenord tillämpar läraren enkätspecifik inloggning med an-
vändarnamnen Elev1, Elev2, Elev3, osv, samt ett gemensamt 
lösenord.
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Funktionen Matris – Sida vid sida låter dig  
ställa två frågor samtidigt.

Export-ID 

Ibland finns det behov av att arbeta med utvärderingar även i 
andra program. För att ändå kunna göra jämförelser mellan de 
olika respondenterna och deras svar, har vi skapat funktionen 
Export-ID. Varje enkätfråga kan då taggas med ett ID som sedan 
följer med, även vid export till andra program. 


