
Frågor och svar om enkäten
                                    Länken till enkäten: https://sv.research.net/r/ReGuideS
Varför?
Ni får möjlighet att komma till tals.  Vi kommer att framföra era synpunkter och önskemål
till Migrationsverket. Vi hoppas att de kommer att lyssna på oss. Tillsammans kanske vi kan
förändra. Du kommer att kunna fylla i anonymt så vi kommer inte att kunna berätta för
Migrationsverket eller någon annan vad just du har svarat. Det vi däremot kan göra är att
sammanställa alla anonyma svar och i slutändan presentera resultatet i till exempel diagram
och staplar så att man kan se hur många personer som tycker en sak. Därför är det viktigt att
du fyller i enkäten.

Tillsammans gör vi skillnad
Genom enkäten får vi möjlighet att presentera ett starkare och trovärdigare underlag till 
myndigheterna i Sverige."Tillsammans gör vi skillnad". 

Frågorna handlar till exempel om:
- tillfälliga uppehållstillstånd,
- om hur viktigt det är för dig att Sverige tillåter dig resa tillbaka till hemlandet när du själv  
  önskar och vilka behov du har om du någon gång vill resa tillbaka till hemlandet,
- om du har någon släkting kvar i hemlandet.

Är vi 100% anonyma?
Ja, inte ens IP-adressen kommer att registreras.

Hur lång tid tar enkäten att fylla i ungefär?
15-20 minuter.

Kan jag strunta i att fylla i?
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
motivering.

Vilka är ni som gjort enkäten? Cecilia Lindberg (personuppgiftsombud) och Gabi Hamzo 
från Law & Business Group Sweden AB.

Om jag kommer på något mer som jag vill tycka till om?
Maila till oss på info@reguide.se. 

När är resultatet klart?
Vi räknar med att resultatet av enkäten kommer att presenteras någon gång under oktober 
månad. Lärarna kommer att få information när det publiceras.

Hur kan jag se resultatet?
Genom att gå in på www.reguide.se.
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