
  
   
  

Prislista för kommuner för tjänster från Enkätfabriken kopplade till  
SKR:s nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten  

 
 
Grundpris för undersökningstjänsten 

 
Pris 

  
Pris per anmäld respondent i brukarundersökning. I grundpriset ingår konto för 
anmälan och förberedelser inför undersökningen, webbenkätverktyg för 
genomförande av undersökningen samt resultatportal där anmälda kommuner 
och verksamheter kan ta del av sitt resultat. 
  

6,50 kr 
  

 
Pris för tilläggstjänster 
 

 
Pris 

Tilläggsfråga, pris per fråga och frågeformulär/enkät 
(max fem olika frågor per kommun och brukarundersökning)  

300 kr 

Översättning till andra språk än de som tillhandahålls av SKR, pris per ord  10 kr 
Uppläsning på svenska, pris per frågeformulär/enkät 
(ingår i brukarundersökningen inom funktionshinderområdet)  

3 000 kr 

Uppläsning på andra språk än svenska, pris per frågeformulär/enkät  
      -      om 1-2 kommuner beställer uppläsning på aktuellt språk av en enkät 

- om 3-5 kommuner  beställer uppläsning på aktuellt språk av en enkät 
- om 6-10 kommuner beställer uppläsning på aktuellt språk av en enkät 
- om fler än 10 kommuner beställer uppläsning på aktuellt språk av en 

enkät 
 

 
10 000 kr 

5 000 kr 
3 800 kr 
2 800 kr 

 

Bildstöd i form av pictogram, pris per frågeformulär/enkät 
(ingår i brukarundersökningen inom funktionshinderområdet)  

3 000 kr 

Annat bildstöd för IFO och placerade unga, t.ex. i form av Widgit,  
pris per frågeformulär/enkät 

- Om 1-2 kommuner beställer Widgit för en enkät 
- Om 3-5 kommuner beställer Widgit för en enkät  
- Om 6-10 kommuner beställer Widgit för en enkät 
- Om fler än 10 kommuner beställer Widgit för en enkät  

 
 

15 000 kr 
7 000 kr 
5 000 kr 
3 500 kr 



  
   
  

forts. Prislista för kommuner – SKR:s nationella brukarundersökningar 
 

Widgit för funktionshinderområdet, pris per frågeformulär/enkät 
 
3 500 kr per enkät och kommun för följande enkäter: 
- Gruppbostad LSS 
- Servicebostad LSS 
- Daglig verksamhet LSS 
- Boendestöd SoL 
 
7 000 kr per enkät och kommun (men kan fortfarande bli lägre) för enkäterna: 
- Boende med särskild service SoL 
- Sysselsättning SoL 
- Personlig assistans 
 

 

Tecken som stöd för IFO och placerade unga (i form av film),  
pris per frågeformulär/enkät 

- Om 1-2 kommuner beställer tecken som stöd för en enkät 
- Om 3-5 kommuner beställer tecken som stöd för en enkät  
- Om 6-10 kommuner beställer tecken som stöd för en enkät 
- Om fler än 10 kommuner beställer tecken som stöd för en enkät  

 
 

               18 000 kr 
8 000 kr 
6 000 kr 
4 000 kr 

Tecken som stöd för funktionshinderområdet, pris per frågeformulär/enkät 
 
6 000 kr per enkät och kommun (men kan fortfarande bli lägre) för följande 
enkäter: 
- Gruppbostad LSS 
- Servicebostad LSS 
 
8 000 kr per enkät och kommun (men kan fortfarande bli lägre) för följande 
enkäter: 
- Personlig assistans 
- Boendestöd SoL 
- Daglig verksamhet LSS 
 
18 000 kr per enkät och kommun (men kan fortfarande bli lägre) för följande 
enkäter: 
- Boende med särskild service SoL 
- Sysselsättning SoL 
 

 

  



  
   

Teckenspråk för IFO och placerade unga (i form av film),  
pris per frågeformulär/enkät 

- Om 1-2 kommuner beställer teckenspråk för en enkät 
- Om 3-5 kommuner beställer teckenspråk för en enkät  
- Om 6-10 kommuner beställer teckenspråk för en enkät 
- Om fler än 10 kommuner beställer teckenspråk för en enkät 

 

 
18 000 kr 

8 000 kr 
6 000 kr 
4 000 kr 

Teckenspråk för funktionshinderområdet, pris per frågeformulär/enkät 
 
6 000 kr per enkät och kommun (men kan fortfarande bli lägre) för följande 
enkäter: 
- Gruppbostad LSS 
- Servicebostad LSS 
 
8 000 kr per enkät och kommun (men kan fortfarande bli lägre) för följande 
enkäter: 
- Personlig assistans 
- Boendestöd SoL 
- Daglig verksamhet LSS 
 
18 000 kr per enkät och kommun (men kan fortfarande bli lägre) för följande 
enkäter: 
- Boende med särskild service SoL 
- Sysselsättning SoL 
 

 

Registrering av svar via pappersenkät, pris per besvarad enkät 
 

10 kr 

Sammanställning av fritextkommentarer, pris per timme 420 kr  
Annat konsultstöd relaterat till genomförandet av brukarundersökningarna,  
pris per timme  
 
Annat konsultstöd kan t.ex. vara rådgivning kring formulering av frågor och 
svarsalternativ för tilläggsfrågor, hjälp med administration eller tryckta 
frågeformulär inkl. registrering av svar. Enkätfabriken uppskattar att arbetet 
med att förbereda, paketera och skicka ut samt skanna inkomna svar innebär 
ca 5-10 minuters arbete per frågeformulär, beroende på det totala antalet. Det 
innebär att kostnaden per frågeformulär blir ca: 
70 kr/stk vid beställning av färre än 50 frågeformulär 
50 kr/stk vid beställning av 50-100 frågeformulär 
40 kr/stk vid beställning av fler än 100 frågeformulär 
 
Vid beställning av konsultstöd enligt angivet timpris ska leverantören 
specificera antal timmar som beställningen omfattar.  
 

 
650 kr 



  
   

 
 

Senast den 1 juni måste eventuella tilläggsfrågor, översättningar och andra användarstöd 
beställas. Beställning av tilläggstjänster görs i beställningsportalen för brukarundersökningarna. 
Portalen öppnar den 15 mars. 

Vid frågor om tilläggstjänster och priser, kontakta Daniel Sturesson på Enkätfabriken på 
daniel.sturesson@enkatfabriken.se eller tel. 0736-39 65 19 


