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SOCIAL
HÅLLBARHET

Skapa en enkät
1.

Klicka på ”Meny” och sedan ”Mina enkäter”.

2.

Klicka på ”Skapa enkät” för att skapa en helt ny enkät. Godkänn de allmänna
villkoren för att gå vidare.
Observera att det enbart är administratörer som har möjlighet att skapa
enkäter.

Sida 2

Sida 3

3.

Skriv in namnet på din enkät och bifoga dokument som ska kopplas till enkäten,
exempelvis er uppförandekod eller relevanta och giltiga certifikat.

4.

Du kan här direkt välja om enkäten ska vara synlig eller ej.
- En synlig enkät slår igenom på alla produkters produktkort för produkter som är
kopplade till din enkät och det är möjligt för andra att ta del av era svar i enkäten.
- Du kan när som helst välja om enkäten ska vara synlig eller ej.

Sida 4

5.

Du kan välja att svara på enkätfrågorna direkt vid skapandet av din enkät genom att
välja område i rullistan under ”Frågor”. Du kan också välja att inte svara på frågor i
detta skede. Du kan när som helst gå in och svara på frågorna vid ett senare tillfälle.

6.

Klicka på ”Spara”. Din enkät är nu skapad.

Översikt ”Mina enkäter”
1.

Sparade enkäter hamnar nu i din lista för dina enkäter. Klicka på ”Meny” och
sedan ”Mina enkäter” för att komma till översikten över dina enkäter.

2.

Här ser du alla enkäter som du har skapat. För att gå in på en enkät klickar du på
enkätnamnet.

3.

Alla blå rubriker är klickbara i systemet. Klicka på dem för att få mer information
om dina enkäter.

Status: enkäten är pågående eller publicerad.
Skapad av: vem som skapat enkäten.
Skapad: datum för när enkäten är skapad.
Ändrad: datum för när enkäten har justerats.
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4.

Sortera dina enkäter på olika vis genom att klicka på rullistan ”Sortera efter”.

Svara på enkätfrågor
Det är endast en administratör som kan svara och justera svaren i en enkät. Alla som
har ett konto under ditt företag kan se och titta på enkäten men endast de med
admin-behörighet på sitt konto kan bevsara samt göra justeringar.

Sida 6

1.

Klicka på enkätnamnet för att få upp den enkät du vill svara på.

2.

Klicka på ”Ändra” för att justera i enkäten.

Sida 7

3.

Välj ett område för att svara på frågorna kopplade till detta område.

4.

Besvara frågan genom att klicka i ett alternativ. För vissa svar krävs det även att man
anger en kommenar, vilket innebär att du kan inte spara enkäten förrän en
kommentar har matats in i ”Skriv kommentar”.

5.

Sida 8

För vissa frågor kommer det upp följdfrågor när du svarat på den första frågan.

6.

Klicka på ”Spara” för att spara dina svar. Frågorna syns nu på enkäten samt vilket
område som har fått frågor besvarade. Att det syns gråa symboler på enkäterna beror
oftast på att leverantören har matat in fritext som måste bedömas av
Byggvarubedömningen innan bedömningsnivå/färg kan sättas.
Klicka på Plusknappen för att se hur frågorna är besvarade.

Koppla produkter till enkät
Leverantörer kan koppla en eller flera produkter till en och samma enkät så länge
produkterna tillverkas inom samma och/eller har liknande leverantörskedjor. Om
exempelvis tillverkningen av en produktgrupp sker på en och samma fabriksenhet
inom den egna organisationen, kan hela produktssortimentet omfattas av samma
enkät.
Det är endast en administratör som kan justera i en enkät. Alla som har ett konto
under ditt företag kan se och titta på enkäten men endast de med admin behörighet
på sitt konto kan göra justeringar.
1.

Sida 9

Klicka på den enkät som du vill koppla produkter till.

Sida 10

2.

Klicka sedan på ”Hantera kopplade produkter”.

3.

Du kopplas nu till vyn för ”Hantera produkter ” för din enkät där du klickar i vilka
produkter du önskar koppla till den enkät du valt. Klicka på ”Åtgärd för markerade”
för att koppla produkterna till enkäten.

4.

Klicka på ”Nästa” för att koppla produkterna till enkäten.

Sida 11

5.

Dina markerade produkter är nu kopplade till den enkät som du har valt.

6.

Du kan också koppla produkter till din enkät genom att klicka på ”Meny” och sedan
”Mina produkter”.

7.

Välj vilka produkter som ska kopplas och klicka sedan på ”Åtgärd för markerade”.

8.

Välj till vilken enkät produkterna ska kopplas och klicka på ”Nästa”.

9.

Dina markerade produkter är nu kopplade till den enkät som du har valt.

10. På översikten för ”Mina enkäter” (som du hittar under ”Meny”) ser du sedan hur
många kopplade produkter respektive enkät har.

Sida 12

Hantera kopplade produkter

Sida 13

1.

Klicka på den enkät som du vill justera.

2.

Klicka sedan på ”Hantera kopplade produkter”.

3.

Du kopplas nu till vyn för ”Hantera produkter” för din enkät där du ser vilka
produkter som är kopplade till din enkät.

4.

Produkter som är kopplade till enkäten är markerade per default. Om du skulle
vilja ta bort kopplingen mellan enkäten och en/flera produkter så avmarkerar du
dessa produkter i den vänstra kolumnen och klickar på ”Åtgärd för markerade”
och sedan ”Nästa”. Kopplingen mellan enkäten och dina avmarkerade produkter
försvinner. Du kan även här koppla flera produkter till enkäten, genom att
markera de nya produkterna som du vill koppla till enkäten, klicka på ”Åtgärd för
markerade” och sedan ”Nästa”.

Göra enkäten synlig och sökbar i webbtjänsten
För att enkäten ska synas utåt och vara sökbar i webbtjänstens sökfunktion så måste
enkäten vara inställd på att den är synlig.
Det är endast en administratör som kan justera i en enkät. Alla som har ett konto under
ditt företag kan se och titta på enkäten men endast de med admin behörighet på sitt
konto kan göra justeringar.
1.

Sida 14

Gå in under ”Meny”, ”Mina enkäter” och klicka sedan på enkätnamnet.

2.

Klicka på ”Ändra” för att justera i enkäten.

3.

Ändra inställning för enkätens synlighet till ”Ja” och klicka sedan på ”Spara”. Din
enkät är nu synlig i webbtjänsten för de produkter som är kopplade till enkäten.
Svaren för enkäten syns då på produktens produktkort.

Ansöka om bedömning av enkät
För att ansöka om bedömning av din enkät mailar du social@byggvarubedomningen.se
och uppger vilken enkät du vill få bedömd. Vänligen observera att alla frågor i enkäten
måste vara besvarade för att det ska vara möjligt för Byggvarubedömningen att göra sin
bedömning. Avgift för bedömning av enkäten framgår av gällande prislista på
Byggvarubedömningens hemsida.
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Senare under 2018 kommer du att ha möjlighet att ansöka om bedömning direkt i
Byggvarubedömningens webbtjänst.
Publicera en bedömd enkät
När bedömning är gjord får du ett mail om att bedömningen är klar. Vänligen gå in på din
enkät för att ta del av bedömningen på social hållbarhet. Observera att du måste själv göra
enkäten synlig igen efter att den har fått sin bedömning för att den ska synas i
webbtjänsten. Se tidigare instruktioner i avsnittet ”Göra enkäten synlig och sökbar i
webbtjänsten”. Vänligen notera att om en enkät inte uppnår bedömningsnivån
”Accepteras” så kommer det inte att framgå att produkten har fått bedömningsnivån
”Undviks”.
Söka på produkter som har en enkät
Alla användare som har tillgång till sökfunktionen i webbtjänsten kommer att kunna söka
på produkter som har en enkät och ta del av svaren samt eventuell bedömning.
1. Gå in under ”Meny” och sedan ”Sök produkt”.

2.
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Klicka på ”Avancerad sök”.

Sida 17

3.

Klicka i ”Publicerade” och ”Social hållbarhet” och tryck sedan ”Sök” för att visa
dessa produkter.

4.

Dina träffar visas enligt nedan bild. Om det visas ett bocktecken i kolumnen ”Social
hållbarhet” betyder det att enkät finns kopplad och är synlig till denna produkt.
Om det istället syns en ”bedömningssymbol” som är grön (rekommenderas) eller
gul (accepteras) betyder det att enkäten är bedömd.

5.

Klicka på den produkt som du vill ta del av informationen samt svaren som finns i
enkäten.

6.

Sida 18

För de enkäter som har en bedömning på social hållbarhet visualiseras det på
produktens produktkort enligt nedan bild.

