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Gör era enkätundersökningar i vårt enkätverktyg Enkätpanelen! 
Genom att använda Enkätpanelen kan ni enkelt ta fram en analys av resultatet samt via en knapptryckning exportera era 
framtagna resultat och diagram till ett Excel-dokument. 
Nu har ni möjlighet att använda er av vårt enkätverktyg Enkätpanelen som gruppdeltagare i Utvärderingsringens nätverk 
alternativt via någon form av avtal.  
Verktyget är under ständig utveckling så håll dig uppdaterad om vad som sker. 
 
 
Avgifter för olika former av avtal 
• Gruppdeltagare, 3 st avgiftsfria* 
Här finns en möjlighet, för dig som deltar som grupp i Utvärderingsringens nätverk, att kostnadsfritt använda Enkätpanelen 
för enkäter med max 10 frågor vilka består av påståenden som ska betygsättas. Som mest kan varje grupp i nätverket 
genomföra 3 sådana enkätundersökningar under den 12-månadersperiod som gruppen deltar i nätverket.  
Se tekniska möjligheter och begränsningar i följande tabeller. 
 
• Avtalspaket 1 – 12.000 kr, exkl. moms 
I detta paket är maximalt antal frågor 30 st inklusive bakgrundsvariabler. Denna variant lämpar sig för t. ex. 
besöksundersökningar där respondenter besvarar enkäten via ipad eller papper.  
Avgift per 12 månader: 12.000 kr exkl. moms och då ingår 3 enkäter.  
Avgift per enkät utöver de 3 som ingår:  
Enkät inom avtalspaket 1, 3.000 kr exkl. moms  
Enkät inom avtalspaket 2, 5.000 kr exkl. moms. 
Se tekniska möjligheter och begränsningar i följande tabeller. 
 
• Avtalspaket 2 – 18.000 kr exkl. moms 
I detta paket är maximalt antal frågor 50 st inklusive bakgrundsvariabler. Denna variant lämpar sig för t. ex. enkäter till 
vårdnadshavare till elever i förskola/fritidshem/skola, elever i skola/kulturskola, medarbetarundersökningar, 
kundundersökningar.  
Här har varje respondent sin egen inloggning och kan t. ex. delges ”sin egen” enkät via  
1. inloggning till enkät med personliga inloggningsuppgifter eller  
2. via en länk som skickas ut till respondenten via epost från Utvärderingsringen. 
Avgift per 12 månader: 18.000 kr exkl. moms där 3 st enkäter ingår.  
Avgift per enkät utöver de 3 som ingår:  
Enkät inom avtalspaket 1, 3.000 kr exkl. moms  
Enkät inom avtalspaket 2, 5.000 kr exkl. moms. 
Se tekniska möjligheter och begränsningar i följande tabeller. 
 
• Avtalspaket 3 – 20.000 kr exkl. moms 
I detta paket ingår en enkät där maximalt antal frågor är 200 st inklusive bakgrundsvariabler. Denna variant lämpar sig 
särskilt för kultur- och fritidsvaneundersökningar vilken kan besvaras via brev alternativt web.  
Här har varje respondent sin egen inloggning och kan t. ex. delges ”sin egen” enkät via  
1. inloggning till enkät med personliga inloggningsuppgifter eller  
2. via en länk som skickas ut till respondenten via epost från Utvärderingsringen. 
Avgift per enkät utöver den som ingår:  
Enkät inom avtalspaket 1, 3.000 kr exkl. moms  
Enkät inom avtalspaket 2, 5.000 kr exkl. moms. 
Se tekniska möjligheter och begränsningar i följande tabeller. 
 
 
Har du andra önskemål?  Kontakta Utvärderingsringen för förfrågan och offert, info@utvarderingsringen.se  
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Vad och vilka möjligheter ingår in respektive avtalsform? 
 
Innehar din kommun ett avtal med Utvärderingsringen AB redovisas de funktioner som ingår i Enkätpanelen i kolumnerna 
”Avtalspaket 1”, ”Avtalspaket 2” och ”Avtalspaket 3”.  
 
*För er som ingår i Utvärderingsringens nätverk som grupp har in möjlighet, för varje 12-månadersperiod som ni deltar i 
nätverket, att kostnadsfritt genomföra 3 enkätundersökningar/grupp. 

Vad ingår? 

Grupp-
deltagare, 

3 st avgiftsfria* 
Avtals-
paket 1 

Avtals-
paket 2 

Avtals-
paket 3 

Maximalt antal frågor max 10 st  max 30 st max 50 st max 200 st   
 

  

Stöd/hjälp vid konstruktion av enkät     
Konsultering med Utvärderingsringen av enkätens utformning x x x x 

Utvärderingsringen konstruerar enkät i Enkätpanelen x x x x   
 

  

Teknik     
Kunden kan registrera svar via pappersenkät x x x x 

Antal respondenter är obegränsat x x x x 
Utskick av länk till enkät till angivna epostadresser, inkl. 
möjlighet till påminnelse via epost 

  x x 

Möjlighet till frågor vilka ska besvaras med s.k. öppna svar  x x x 

Personlig inloggning för respondenten   x x 

Möjlighet att svara via ipad ”på plats”  x x x 

Möjlighet till pappersenkät x x x x 

Möjlighet till webenkät  x x x 

Möjlighet till betygsfrågor** x x x x 

Möjlighet till viktfrågor**  x x x 

Möjlighet till vikt och betygsfrågor**  x x x 

Möjlighet till flera olika varianter av frågetyper  x x x 
     

Bakgrundsvariabler     
Möjlighet att använda bakgrundsvariabler  x x x 

Möjlighet att dölja bakgrundsvariabler   x x   
 

  

Resultatuttag och analys     
Kunden har möjlighet att korsjämföra resultat utifrån 
bakgrundsvariabler  

 x x x 

Kunden har möjlighet att korsjämföra resultat utifrån frågor  x x x 

Möjlighet till beräkning av jämförande kvalitetsindex  x x x 

Möjlighet att ladda ner resultat som exceldokument x x x x 

Interaktivt resultatuttag i realtid  x x x 
Resultatredovisning i tabeller, diagram som t.ex. 
radar/staplar. 4-fältsdiagram ingår i Avtalspaketen. x x x x 

 
** Betygsfrågor, är påståenden vilka ska betygsättas i valfri betygsskala med värden mellan minst betyg 1- max betyg 10. 
** Viktfrågor, är påståenden där de viktigaste ska väljas ut. 
** Vikt- och betygsfrågor, ger en möjlighet att mäta vad respondenten tycker är viktigast samt vilket betyg respondenten 
ger respektive påstående. Med hjälp av denna form av enkätundersökning kan ett 4-fältsdiagram tas fram och på så vis 
enkelt se t. ex. vad som är viktigast att förbättra i sin verksamhet. 
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Vad ingår? 

Grupp-
deltagare, 

3 st avgiftsfria* 
Avtals-
paket 1 

Avtals-
paket 2 

Avtals-
paket 3 

Övrigt     
Egen logotype i enkät  x x x 

Redigerbar epostinbjudan   x x 

Redigerbar "Tacksida"  x x x 

Reklamfritt x x x x 
Möjlighet att besvara samma besöksenkät på flera 
ipads/enheter samtidigt 

 x x x 

Enkät anpassad för olika enheter som dator, ipad, mobil x x x x 

Respondenter och svar behandlas konfidentiellt x x x x 

Skydd mot flera svar från en respondent   x x 

Möjlighet till start- och stoppdatum för enkätundersökning x x x x 
Möjlighet till epostmeddelande till handläggare när 
respondent svarat 

 x x x 

Möjlighet att skicka respondent vidare till valfri websida efter 
slutförd enkät 

  x x 

Möjlighet att ange ungefärlig tid för att besvara enkäten  x x x 

Möjlighet att se resultat i realtid x x x x 

Support via telefon/epost x x x x 
     

 
 
 
 
Tilläggstjänster där särskild avgift tillkommer: 
 

Vad ingår? 

Grupp-
deltagare, 

3 st avgiftsfria* 
Avtals-
paket 1 

Avtals-
paket 2 

Avtals-
paket 3 

Utvärderingsringen registrerar svar via pappersenkät  x x x 
Utvärderingsringen gör brytningar i resultatmodulen som 
därefter kan användas av kund för att ta fram resultat   x x x 

Utvärderingsringen skriver rapport  x x x 
 
 
Avgift för olika tilläggstjänster:  
Utvärderingsringen gör brytningar i resultatmodulen som därefter kan användas av kund för att ta fram resultat 
Avtalspaket 1, 2 respektive 3: 100 kr exkl. moms/per brytning 
 
Utvärderingsringen skriver rapport 
Avtalspaket 1 respektive 2: 10.000 kr exkl. moms 
Avtalspaket 3: 15 000 kr exkl. moms 
 
Utvärderingsringen registrerar svar via pappersenkät 
Avtalspaket 1 respektive 2: 40 kr exkl. moms/per enkät 
Avtalspaket 3:  60 kr exkl. moms/per enkät 
 


