
En blankett är sällan lätt  Bilaga nr 1 

 
Ordval 
• Undvik negationer 
• Tänk på tempus. Presens för pågående verksamheter och imperfekt för 

avslutade. 
• Undvik förkortningar, svåra ord och facktermer. Förklara deras innebörd om 

de trots allt måste användas. 
• Använd ord och formuleringar som uppfattas som neutrala. Annars kan frågan 

uppfattas som positivt eller negativt laddad och bli ledande. 
 
Precisera 
• Specificera sort och önskad noggrannhet i svaren 
• Ange referenstidpunkt/-period tydligt. Byt inte referenstidpunkt/-period 

mellan olika frågor om det inte är absolut nödvändigt. 
• Ange vilka komponenter som ska inkluderas och vilka som inte ska det (t.ex. 

’inrikes försäljning’, ’exklusive moms’, ’under 3:e kvartalet 1999’). 
 
Syntax och begriplighet 
• Använd enkelt och klart språk - även när du frågar fackfolk! 
• Ställ korta och konkreta frågor. (I långa komplexa frågor kan det vara svårt att 

urskilja vilken del som uppgiftslämnaren ska besvara.) 
• Undvik meningar med många och långa ord. 
• Formulera frågan så att uppgiftslämnaren kan ge ett entydigt svar 
• Se upp med abstraktioner och hypotetiska frågor. 
• Fråga om en sak i taget – undvik summerande frågor. 
• Se över frågor som innehåller bindeord som ”och”; ”samt”, ”eller”. Frågan 

riskerar då att innehålla flera frågor. En sådan fråga bör då delas upp i flera. 
 
Ordning/orientering 
• Placera en anvisning så nära frågan som möjligt. Begränsa längden. 
• Tänk på att få en logisk följd mellan frågorna. 
• Dela upp blanketten i logiska block. 
• Förse blocken med titlar och dela upp blanketten i avsnitt., även grafiskt. 

Detta gäller särskilt s.k. omnibussundersökningar, som ofta har tvära 
övergångar mellan frågeområden och behöver förmedlande text mellan dessa. 

• Använd grafiska signaler för att visa var man anvisningar, viktiga begrep och 
den logiska vägen genom blanketten. 

• Placera om möjligt frågor som kan vara svåra att besvara i slutet av enkäten. 
Viktigt att uppgiftslämnaren inte ”kör fast” på de första frågorna. 

• Placera frågor som riskerar att uppfattas som känsliga eller 
integritetskränkande men ändå måste vara med i slutet av blanketten. 

 
Övrigt 
• Undvik oförmedlade kast mellan frågor med olika typer av krav på 

databildning, dvs. mellan avskrift, bearbetning och ”svar direkt”. 
• Undvik att byta riktning och riktning vid placeringen av svarsrutor. 
• Använd samma indelning i svarsalternativ så långt som möjligt. 
• Tag aldrig med frågor bara för att ”de kan vara bra att ha”. 


































