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Intervjuteknik - Rekrytering 

• Berätta att...

• Du är en professionell intervjuare

• Du representerar en seriös organisation/institution

• Du samlar in data för värdefull forskning

• Deltagande är nödvändigt för att ESS ska bli framgångsrikt

• Strategier för första kontakten beror på om man är:

• Ungdom, Arbetande eller pensionär

• Bäst: kontakter under helger och kvällar



Strategier för första kontakten

• Skräddarsy inledningen för respondenten

• Samtalets öppning bör ske efter manus:

• Ditt namn: "Jag heter…"

• Den organisation du arbetar för: "Jag arbetar för Ipsos på uppdrag av Umeå universitet."

• Nämn missivbrevet i texten: ”Vi genomför just nu en stor studie som heter ESS, jag hoppas 
att du har fått vårt missivbrev?"

• Kort presentation av ”ESS": ” ESS är en attityd- och beteendeundersökning som hittills 
genomförs vart annat år i mer än 30 Europeiska länder, varav ett är Sverige. Och den här 
omgången vill vi intervjua dig"

• Frivilligt och konfidentiellt: "Ditt deltagande är helt frivilligt och allt du säger kommer att 
vara konfidentiellt.”

• Se även dokumentet: ”Tips och argument som stöd vid tveksamma respondenter”



Intervjuteknik - Rekrytering 

• Hitta en tid som fungerar för respondenten.
• Erbjud ett nytt möte .Tid

• Erbjud att dela upp intervjun i två delar om det behövs.
• Försök att komma igång för att se hur det fungerar .Belastning

• Informera respondenten om den undersökningsbyrå du 
arbetar för och hur hans/hennes data kommer att 
skyddas .

• Framhäv hur viktigt det är för undersökningens
kvalitet att alla utvalda deltar.

Konfidentialitet 

• Försäkra respondenten om att allas svar är lika 
respekterade och viktiga för undersökningen. 

• Professionellt uppträdande : Ställ frågorna på ett 
avslappnat sätt. Framhäv konfidentialiteten.

Personliga, 
känsliga frågor



Intervjuteknik - Rekrytering 

• Använd bakgrundsinformation om ESS. Förklara varför
enkäten genomförs, vilket information som samlas in och 
hur den ska användas.

Syfte

• Dras inte in i en diskussion , utan låt respondenten 
uttrycka sina åsikter.

• Förklara att du arbetar för Ipsos, undersökningsbyrå
och att det här projektet är viktigt för att förstå och 
förbättra villkoren för personer i hela Europa

Ledning

• Förklara att deras adress har valts ut slumpmässigt 
genom en vetenskaplig process.Varför just jag?   

• Framhäv att enkätens giltighet är beroende av att de 
deltar. Varje utvald individ står för många andra i det här 
landet. 

• Försök ta reda på mer om eventuella funderingar 
respondenten kan ha.

Frivillighet



Intervjuteknik - Rekrytering 

• Förklara att vi behöver hjälp från så många som möjligt 
av de vi kontaktar för att undersökningen ska få 
korrekta resultat .

• Erbjud ett nytt möte
• Ta reda på om personen inte är intresserad alls, eller 

bara inte just nu.

Bristande
intresse

• Bli "expert" genom övning. Öva på att hantera de 
vanligaste invändningarna så att du är bättre förberedd.

• Lyssna noga på invändningarna och försök hitta rätt 
svar.

• Försök att upprätta kontakt med respondenten, var 
verkligt intresserad av den här specifika personens 
situation.

Samman-
fattning



Bokning



Intervjuteknik - Kontaktförsök och bokningar

• Lägga till kontaktförsök

• Ett centralt begrepp är kontaktförsök. Dessa lägger du in varje gång du har kontaktat en 
respondent och fyller lite olika funktioner. De två viktigaste är: 

• 1) Du rapporterar in att du arbetar med alla respondenterna 

• 2) att det blir noga dokumenterat att de respondenter som inte blir intervjuade att det 
framgår att de blivit kontaktade och att det finns ett skäl till varför de inte deltar 

• Det finns tre sätt att lägga in kontaktförsök. Det ena är via ”Respondentinformationsfliken” 
där du klickar på ”Lägg till nytt kontaktförsök” eller den andra är under fliken ”Kontakter” 
där du kan klicka på ”Lägg till nytt kontaktförsök”. Den sista är under aktivitetsmenyn



Vägrarkonvertering 



Intervjuteknik - Vägrarkonvertering

• Varför vägrar man, olika orsaker

• Hur kan du som Intervjuare påverka respondenten

• Övningar



Vägrarkonvertering



Vägrarkonvertering 
Övningar



Intervjuteknik - Övningar

�Hur skulle du hantera allmänna integritetsfrågor?

Exempel: "Jag litar inte på de som gör marknadsundersökningar. Man vet

aldrig vad de gör med mina data, de kanske säljer dem till

marknadsföringsföretag."



Intervjuteknik – Övningar

�Hur skulle du reagera om en person inte alls är intresserad av 
att lägga tid på att delta?

Exempel: "Jag svarar aldrig på enkäter, jag tycker det är slöseri 

med tid."



Intervjuteknik – Övningar

�Hur skulle du reagera om en person var väldigt upptagen?

Exempel: "Jag är ledsen, men jag har ett företag, mitt schema är helt

fulltecknat och jag har helt enkelt inte tid med det här."



Intervjuteknik – Övningar

�Vad skulle du göra för att komma åt målpersonen om en 
partner eller ett barn/vuxen agerar portvakt och inte låter dig 
tala med personen?

Exempel: "Min mamma är väldigt gammal och jag tror inte att hon 

orkar med en intervju."



Intervjuteknik – Övningar

Lycka till!
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Varför ESS använder Sample Management System (SMS) 

 

ESS (European Social Survey) är en tvärvetenskaplig och multinationell undersökning om 

attityder och beteenden i Europa.  

 

Framgången för en studie som ESS beror i hög grad på hur data samlas in i de olika länderna. 

Svaren från respondenterna registreras på olika språk i hela Europa. Därför är det mycket 

viktigt att alla intervjuare använder exakt samma procedurer när man ställer frågorna och 

när tillhörande kontaktinformation samlas in. Därför utvecklades Sample Management 

System (SMS). SMS-verktyget gör att Du som intervjuare på ett enkelt sätt kan registrera alla 

kontakter med en enskild respondent och där finns alla olika svarskoder som ska användas.  

 

 Bokning  

 Inget svar 

 Upptagen  

 Eller att personen inte vill delta 

 

Det är även från SMS-verktyget som intervjuinstrumentet, NIPO, startas.  

Innehåll 
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Menyerna ................................................................................................................................. 17 
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Varför en "Klientversion"? 

Den SMS-klient som installeras på din laptop samverkar med ESS Sample Distributor på Ipsos  

server. Där finns hela urvalet från vilket en deluppsättning har överförts till din laptop. Under 

fältarbetet överförs alla former av kontaktinformation från din laptop till Ipsos, och tvärtom. 

Om ditt urval ändras (t.ex. p.g.a. flytt) kommer SMS-klienten att uppdatera informationen på 

din laptop om vilka respondenter du har.  

 

SMS har utvecklats under de tidigare omgången i ESS och även för SHARE, (Survey of Health, 

Ageing and Retirement in Europe) för att uppfylla intervjuarnas behov. I varje ny utgåva av 

SMS läggs nya funktioner till för att hjälpa dig att göra ESS till en stor framgång! Denna 

framgång beror även till stor del på kvaliteten på ditt arbete. 

 

I den här handboken leder vi dig genom programmet på ett naturligt sätt. I handboken 

förklaras hur du använder programmet i standardsituationer, men du får även information 

om hur du hanterar komplicerade situationer. 

 

Komma igång 

Ipsos har installerat SMS-klienten på den laptop du använder för ESS-projektet. 

Informationen, dvs namn och adresser, om ditt urval har också lagts in. (Om du vill använda 

SMS-klienten i fristående läge för testning finns instruktioner i Bilaga A.) 

Du kan starta SMS-programmet från skrivbordet på din laptop.  När du startat SMS visas 

inloggningsskärmen. 
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Ange det användarnamn och lösenord du fått av Ipsos för att logga in i programmet. 

Du kan även ange test som användarnamn och test som lösenord för att komma in i 

testläget på SMS-klienten. Här kan du testa alla funktioner i programmet utan att det 

påverkar några riktiga respondenter. 

Startskärm 

 

 
 

 

När du loggat in i programmet kommer du till startsidan som ser ut som ovan. Skärmen är 

uppdelad i tre delar:  

Rutan ”Urval” till vänster 

Informationsflikarna till höger och 

längst ner de två flikarna ”agenda” och ”Sändning” 

 

 

På vänstersidan så har du sökfunktionerna i SMS-klienten. Här kan du söka på olika hushåll. 

Du kan söka på tex ID-nummer, namn, telefonnummer eller ort i rutan. Du utför sökningen 

genom att skriva din text i den vita rutan och sedan trycker du på enter/retur eller klickar på 

förstoringsglaset. 
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För att nollställa dina sökningar och få fram alla hushåll klickar du på det röda krysset till 

vänster om sökrutan. 

 

Varje respondent har sedan en färg. 

 

Röd betyder att den inte är intervjuad 

 

Grön betyder att den är intervjuad och klar 

 

Grå betyder att personen inte är kvalificerad. Orsaker kan vara avliden, i fängelse eller flyttat 

utomlands. 

 

 

Detaljer om hushållen 

 

När du hittat det hushåll du vill titta på klickar du på det och dess information kommer upp 

till höger. 

 

När du väljer ett hushåll kommer du automatiskt till fliken ”Respondentinformation”. Det 

finns tre flikar till som behandlas kort nedan. 

 

 

Adressinformation 

Här finns adress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter till respondenten. Under rutan 

finns tidigare adresser som funnits till respondenten. 

Längst ut till höger kan du även lägga till en ny adress, ett nytt telefonnummer eller lägga till 

en alternativ adress som är stadigvarande, exempelvis sommarstuga. 
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Respondentinformation 

1) Lägg till nytt kontaktförsök. Ett centralt moment när man kontaktar sina 

respondenter är att man lägger in alla kontaktförsök. Det betyder att du registrerar 

alla försök du gör att komma i kontakt och boka in en intervju. Du skriver då in 

datum, tid, på vilket sätt du försökte och vad resultatet blev. Är det en bokning så 

lägger du självklart in tid och datum för den. Är det så att personen inte vill delta är 

det viktigt att du försöker ta reda på varför. Läs alla koderna innan så du vet vad du 

ska söka efter i ditt samtal. 
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2) Starta Intervju. Här startar du själva intervjun. Kontrollera innan att strömsladden 

sitter i och starta sedan intervjun genom att klicka på ”Starta intervju”. Var noga med 

att du startar intervju på rätt person. 

3) Du kan även se vilken status en respondent på ”Status på intervjun” Det finns xx 

olika: 

a. Inte påbörjad 

b. Fullständig 

c. Ofullständig 

d. Vägran 

 

 

 

 

Kontakter  

Här får du en översikt över alla dina kontakter som du haft samt över dina bokningar. Du kan 

även ändra bokningar genom att högerklicka på bokningen och lägga in den nya tiden. 

 

 

 

 

”Historia” Under denna meny finns allt som har hänt med detta hushåll. Man kan bland 

annat återställa ett hushåll om det blivit något fel. OBS! Detta får endast göras i 

samförstånd med Ipsos. Tar man bort information på ett hushåll riskerar man att ta bort 

hela intervjun och då måste den göras om. 

 

Lägg till adress/telefon 
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Ibland händer det att respondenter flyttar och/eller byter telefonnummer. Du kan lägga in 

det nya numret/adressen i SMS-klienten. Detta gör du under adressinformations-fliken. 

Tryck på ”ändra adress eller telefonnummer” och fyll sedan i de nya uppgifterna. Avsluta 

genom att trycka på ”slutför”. 

 

 

Agenda och Sändning 

 

Längst ner finns det två stycken flikar till, agenda och Sändning. 

 

Agenda är din kalender där du kan se vad du har inbokat de närmaste dagarna. Det går att 

klicka på respondentnumret i kalendern för att komma till fliken ”respondentinformation” 

och sedan starta intervjun. 

 

Dock rekommenderas att du alltid skriver in numret i söklistan och klickar på numret på 

respondenten för att få upp hushållsinformationen. 

 

Under sändning kan du synkronisera din dator och se när du skickat senast. Detta är ett 

annat moment som är centralt för att se att ditt arbete framskrider. Det är också backup på 

allt ditt arbete. Skulle något hända med datorn och du inte har synkroniserat är det arbetet 

borta. 

Synkronisering ska ske efter att du skrivit in kontaktförsök, bokningar och genomfört 

intervjuer. Kontaktförsöken och bokningarna hjälper Ipsos att se hur ditt arbete framskrider 

och att du har kontaktat alla hushåll. 

 

De genomförda intervjuerna ska även de synkroniseras in så att det kan kodas och skicka 

vidare. 

 

Synkronisering ska ske varje dag du arbetar med SMS-klienten. 
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Längst upp till höger sitter synkroniseringsknappen. Den är inringad i rött/svart här. Knappen 

ser ut som en låda med en pil åt två riktningar. Tryck på denna för att skicka in obehandlad 

data från din dator. Datorn måste vara ansluten till internet för att det ska fungera. Detta 

ska göras varje dag du arbetar med dina hushåll. 

 

Du får även fram en lista över alla synkroniseringar som gjorts. 

 

In betyder att det har kommit in något till din dator 

 

Out betyder att du har skickat något, ett kontaktförsök, en bokning eller en intervju. 

 

Kolumnen skapad betyder när du startade synkroniseringen, behandlad betyder när den blev 

godkänd av SMS-systemet och bekräftad när den är ankommen till huvudservern. Numret 

efter är ett löpnummer som visar vilken i ordningen det är. 

 

Vill du veta när du gjorde din senaste synkronisering kan du leta i listan och titta på den post 

som är märkt out och har det senaste datumet i skapatkolumen. Du kan även dubbelklicka 

på en post för att se vilken information som skickades vid just det tillfället. 
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Lägga till kontaktförsök 

Ett centralt begrepp är kontaktförsök. Dessa lägger du in varje gång du har kontaktat en 

respondent och de fyller lite olika funktioner. De två viktigaste är:  

1) Du rapporterar in att du arbetar med alla respondenterna  

2) att det blir noga dokumenterat att de respondenter som inte blir intervjuade; att det 

framgår att de blivit kontaktade och att det finns ett skäl till varför de inte deltar.  

 

Det finns tre sätt att lägga in kontaktförsök. Det ena är via ”Respondentinformationsfliken” 

där du klickar på ”Lägg till nytt kontaktförsök” eller den andra är under fliken ”Kontakter” 

där du kan klicka på ”Lägg till nytt kontaktförsök”. Den sista är under aktivitetsmenyn. 

 

 

När du trycker på ”Lägg till nytt kontaktförsök” kommer följande ruta upp: 

 

 

 

Ett kontaktförsök består av tre fakta. 1) När, 2) på vilket sätt kontaktade du respondenten 

och 3) vad var resultatet. 

 

1) Den första rutan du ska fylla är datum, tid. Välj den tid och det datum personen 

kontaktades på. 

2) Sätt för kontaktförsök. Här finns det fyra fasta alternativ. Ta det som stämmer bäst. 

Du kan välja mellan Personligen (F2F), per telefon, annan och personligen (via 

intercom) 

a. Personligen (F2F) – Detta alternativ väjer du om du träffat och pratat med 

respondenten 

b. Telefon – Har du pratat i telefon med respondenten ska du välja detta 

alternativ. 

c. Annan – Om inget annat alternativ stämmer in väljer du detta 

d. Personligen (intercom) – Om du besökt respondenten men inte fått komma in 

väljer du detta alternativ. Detta alternativ är rätt ovanligt i Sverige eftersom vi 

har bra telefonregister och oftast får tag på alla. 

3) Du ska sedan skriva in resultatet av din kontakt med respondenten. Klicka på 

rullgardinsmenyn och välj sedan det alternativ som stämmer bäst in. Om du lägger in 
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”kontakt, bokning av intervju” eller ”kontakt, bokning av ny kontakt” ska du även 

välja tid och datum under möte 

4) Längst till höger, under Kontaktperson ska du även välja vem du pratat med i 

rullgardinsmenyn. 

a. Respondenten – Du har pratat med respondenten själv 

b. Proxy – Du har pratat med någon som pratar för respondenten 

c. Annan/ Okänd – Vi vet inte vem vi har pratat med. 

5) Är det en vägrare väljer du den koden och sedan när du trycker på ok kommer det 

upp en ruta där du får välja vilket skäl den uppgav och hur stor sannolikheten är att 

respondenten deltar igen. 

6) I rutan anmärkning kan du skriva in eventuella kommentarer som följer med 

kontaktförsöket. Det kan vara något som respondenten sagt, den kan vara en 

påminnelse om portkod, hur du hittar till respondenten etc etc.  

7) Du avslutar genom att trycka på Ok. 

8) Du sparar sedan hushållet genom att trycka på ”Spara” under filmenyn. 

 

 

Vägrare 

En del av ditt urval kommer inte att vilja vara med i undersökningen och ska dokumenteras i 

SMS-klienten. 

 

Du klickar på ”Lägg till ett kontaktförsök” och lägg till datum&tid, sätt till kontaktförsök 

precis som ett vanligt kontaktförsök. I resultatrutan väljer du koden 600 

 

 
 

Sedan klickar du på OK. 

 

Det kommer nu upp en ruta där du ska fylla i några olika bakgrundsfakta till varför personen 

vägrare. 
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1. Anledning till vägran. Välj det alternativ som stämmer bäst in på skälet respondenten 

anger. 

2. Hur stark vägran är. Här finns det fem olika alternativ 

a. Kommer definitivt inte att delta i framtiden 

b. Kommer troligast inte att delta i framtiden 

c. Kommer kanske att delta i framtiden 

d. Kommer att delta i framtiden 

e. Vet inte, har aldrig träffat respondenten eller valt respondenten. 

3. I vissa fall så får vi inte tag på respondenten själv utan det är en annan som tackar nej 

till deltagande i undersökningen. Den personen kallas för ombud eller proxy. Det kan 

vara en förälder som inte vill att vi kontaktar deras barn, den kan vara en make/maka 

som inte vill att vi pratar med dennes maka/make eller en släkting som meddelar att 

respondenten är sjuk eller för gammal för att delta. Detta antecknas också på vägran. 

 

  
a. Först kryssar du i rutan, ”Vägrar via ombud” 

b. Ombudets ålder. Här gör vi en uppskattning om vi inte vet exakt.  

c. Vi markerar även könet på ombudet i rullgardinsmenyn. 

 

Det är mycket viktigt att du är noga när du antecknar en vägran. Alla respondenter som 

vägrar kommer att kontaktas igen, både via telefon och brev för att se om de vill ställa upp. 

Är det då någon som mycket bestämt säger att de aldrig vill delta så ska vi inte kontakta de 

igen och då måste det framgå i vägran. Samtidigt finns det många som ställer upp om man 

ringer vid ett annat tillfälle och dessa vill vi kontakta igen. 
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Synkronisering 

Att synkronisera din dator betyder att du skickar in alla intervjuer och alla kontaktförsök 

ifrån din dator. Det som redan är inskickat skickas inte in igen utan det gäller bara nya 

bokningar/kontaktförsök. Datorn håller reda på detta själv och det enda du behöver göra är 

att starta synkroniseringen. 

 

För att kunna synkronisera måste du vara uppkopplad mot internet. Du bör dubbelkolla 

detta innan du startar synkroniseringen. Enklaste sättet att göra det är att klicka på Internet 

Explorer och sedan gå in på valfri sida, tex www.dn.se eller www.svd.se 

 

Du trycker på den  ikonen på sändningsfliken. En synkronisering tar 10-30 sekunder. 

 

 

När synkroniseringen är klar så kommer följande ruta upp. 

 

 

 

 

Du kan då stänga ner programmet om du inte har fler kontaktförsök eller bokningar att lägga 

in. 

 

Finns det inget mer att skicka dyker följande ruta upp. 

 

 

 

 

http://www.dn.se/
http://www.svd.se/
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Fel i synkroniseringen 

Det händer ibland att det blir fel när man synkroniserar. I många fall beror det på att datorn 

inte är uppkopplad mot internet. Så dubbelkolla alltid att du är ansluten till internet innan du 

försöker synkronisera. Enklaste sättet att kontrollera om du är ansluten är att starta Internet 

Explorer och sedan surfa till valfri tidning, tex www.dn.se eller www.svd.se 

 

 

Är det något annat fel finns det två stycken olika felmeddelanden som visas. 

 

 

Ej passiv 

 

Detta betyder att datorn och Ipsos Server inte når varandra. Du kan surfa till en internetsida 

men du kan inte synka. Det kan dyka upp om man tex byter uppkoppling mellan kabel och 

trådlöst.  

1) Det du ska göra är att du ska 1) i SMS-klienten under fönstermenyn välja 

”inställningar”. Kryssa i rutan ”Starta passivt FTP-stöd för klienten”. Klicka på ok och 

stäng sedan ner SMS-klienten. Starta SMS-klienten på en gång och försök att 

synkronisera igen. 

 

 

 

Inget internet alls. 

 

Detta betyder att du inte är uppkopplad mot internet. Se till att datorn är uppkopplad och 

att du kommer ut på nätet. 

 

Fungerar inget av dessa så hör av dig till din Supervisor på Ipsos.  

 

http://www.dn.se/
http://www.svd.se/
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Starta intervju  

Du startar intervjun ifrån fliken Respondentinformation genom att trycka på ”Starta intervju” 

 

Det kommer då upp en ruta där respondentens namn står. Det är viktigt att du stämmer av 

namnet med respondenten så att det inte är fel person som ska bli intervjuad. Lättast att 

göra detta är att fråga är du XX? 

 

Du kommer sedan in i intervju och du kan börja läsa frågorna och gå igenom fråga för fråga. 

Du bekräftar varje svar genom att trycka på retur/enter. Samtidigt som du bekräftar svaret 

så sparas det och programmet går vidare till nästa fråga. 

 

Det finns några menyer i intervjuinstrumentet. Actions, view och Help. Nedan kommer en 

kort redogörelse för vad de är och vilken funktion de fyller. Alla val som finns i menyerna är 

inte aktiverade i detta projektet och har därför inte en svart text. Dessa går inte heller att 

välja. 

 

Actions 

 Nonrespondent – Detta alternative används inte i ESS 

Appoint – Detta alternativ använder du om du måste avbryta intervjun och ska återuppta 

den vid ett senare tillfälle- 

Open Answer – I vissa fall så stämmer inte alternativen in på respondentens svar eller ibland 

vill vi lägga till något för forskaren så att den förstår svaret. Klickar du på Open Answer 

kommer det upp en textruta där du kan skriva fritt. Avsluta sedan med OK. 

Restart – Här startar du om intervju. Alla svar tas då bort och du kommer tillbka till första 

frågan. 

 

View 

 Info – Info om projektet  

 Adress – Här kommer respondentens namn, adress och telefonnummer fram. 

 Question ID-s – Visar frågans ID. 

Help 

 About – Visar vilken version av intervjuinstrumentet du använder.  
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Avbryta intervju och återuppta den 

Ibland händer det att en intervju måste avbrytas för att återupptas vid ett senare tillfälle. För 

att kunna göra det måste man lägga in en Appointment i intervjuprogrammet. Detta gör du 

genom att i intervjuprogrammet klicka på menyn ”Actions” och välja ”Appoint” 

 

 
 

 

Du kommer då in i en meny där du lägger till en tid när intervjun ska återupptas. Vet du när 

intervjun ska genomföras lägger du in det datumet och den tiden och klickar sedan på OK. 

 

Ibland händer det dock att vi inte vet när vi kan komma tillbaka och då är det viktigt att man 

lägger in en tid som är framåt i tiden. Det räcker med att du ändrar datumet till en dag 

framåt i tiden. Bekräfta sedan med att klicka på “OK”. 
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Du kommer då tillbaka till SMS-klienten där fliken Respondentinformation har ändrats något. 

Där det tidigare stod ”Starta intervju” står nu ”Återuppta intervju”. 

 

Klickar du på återuppta intervju så gör den just det. 

 

 
Det kommer upp en ruta där respondentens namn står. 

 

Läs namnet och kontrollera att det är rätt respondent och tryck på OK. Intervjuprogrammet 

startas upp igen och du kommer till startsidan i intervjuprogrammet.

 
Klicka på Start och du kommer till nästa ickebesvarade fråga. 
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Fortsätt sedan intervjun som vanligt. 

Menyerna 

 

Längt upp finns menyer med olika snabbkommandon. Nedan ser du vad varje del gör. 

 

 

Meny Kommando Beskrivning 

Arkiv   

 Spara Sparar ändringar på den aktuella respondenten 

 Backup Skapar en säkerhetskopia av SMS-programmet 

 Zippa loggfiler Zippar de felloggar som behövs när fel ska 
rapporteras 

 Importera korrigeringsfil Importera en fil med korrigeringar i 
programmet. Detta används endast i 
undantagsfall och görs av Ipsos. 

 Avsluta Avslutar SMS-klienten 

Aktiviteter   

 Synkronisera sändning Synkroniserar din laptop med server. Du 
skickar då in alla kontaktförsök, bokningar och 
genomförda intervjuer som inte är inskickade. 
Du kan även få fler respondenter, 
respondenter flyttade ifrån din dator eller 
annan info ifrån servern. 

 Lägg till nytt kontaktförsök Lägger till ett nytt kontaktförsök på akutell 
respondent. 

Fönster   

 Inställningar Här kan man ändra vissa inställningar i SMS-
klienten. Bör endast ändras i samförstånd med 
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Ipsos 

 Arbetsbelastning Här ser du hur många intervjuer du gjort och 
hur många i ditt urval som inte är klara 

Hjälp   

 Välkommen Välkomstskärmen visas. Här finns även en 
hjälpsektion. 

 Om ESS SMS Systeminformation 

 Laptop-information Information om din laptop 

   

 

 

Logga in i testläge 

Använd användarnamn:   test 

Använd lösenord:  test 

 

Du kommer nu till en test del som är identisk med det vanliga programmet men med 

skillnaden att det inte är några riktiga respondenter i listan. Du kan här testa dig fram utan 

att det riskerar att hända något. 

 

Har du några andra frågor, kontakta Christoffer Källström direkt: 

 

Christoffer.kallstrom@ipsos.com alternativ 0611-349730 
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