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Kort introduktion: 
 

DeskTopSurvey giver Dem mulighed for, hurtigt og nemt, at: 
 

v Udarbejde spørgeskemaer 
v Indtaste data i spørgeskemaer 
v Udarbejde rapporter 

 
Programmet indeholder forskellige “færdigsyede” spørgeskemaer 
(templates), der kan bruges som inspiration. Der er ingen begrænsninger på 
antallet af spørgsmål og svarmuligheder, der kan oprettes, eller på antallet af 
besvarelser der skal behandles. Der kan oprettes alle former for spørgsmåls-
typer (åbne-, lukkede-, skala- o.s.v. spørgsmål). 
 
Der er utallige muligheder for in- og export af data, hvilket blandt andet 
giver mulighed for: 
 

v at hente data fra f. eks. databaser, regneark,  
indscanning -eller fra undersøgelse via Internettet. 

v at sammenligne resultater af forskellige analyser 
(hvis blot spørgsmålene har været de samme) 

v at eksportere data til f.eks. SAS eller SPSS for 
dybereliggende statistik 

v at gemme den enkelte kundes besvarelse sammen 
med de øvrige oplysninger om kunden, hvis man 
har et CRM-system 

 
Analyseresultaterne kan vises på alle tænkelige måder; der kan f.eks. vises 
fordeling, gennemsnit, forholdet imellem kundetilfredsheden på alle givne 
punkter, og på hvorledes kunden vægter disse punkter, der kan vises 
kvalitetskort, og der kan segmenteres og krydstabuleres på alle områder og 
spørgsmål. 
 
Når først alle data er inddaterede, foregår rapportarbejdet ved blot at vælge, 
hvordan man vil have vist resultaterne af analysen. Hurtigt og enkelt.  
 
For hurtigt at komme i gang med, at bruge programmet, anbefales det at 
læse manualen igennem og samtidig have DeskTopSurvey åbent på 
skærmen.  
Yderligere support?: 
 
www.mmb.dk/support.htm 
Email: epost@mmb.dk 
Fax: 86 80 41 36 
 
MMB-Software ApS 
Østergade 7 
8600 Silkeborg 
Tlf. 86 80 34 77 
Fax: 86 80 41 36 

 
 



DeskTopSurvey manual 4 

 7 

Installation: 
 
 
1. Isæt Cd-rommen, og hvis Windows er sat til “Autostart” vil 

installationsprogrammet automatisk starte. 
 
2. Hvis ikke installationen starter af sig selv, kan den aktiveres 

ved at dobbeltklikke på filen: setup.exe der ligger på Cd-rommen. 
 
3. Selve installationen er rimelig standard, dog anbefaler vi at der 

IKKE ændres på det foreslåede bibliotek/folder 
(c:\programmer\mmb software\DeskTopSurvey). 

 
4. Denne version af DeskTopSurvey er en enkeltbruger version og 

SKAL installeres på en lokal PC og IKKE på en server. 
 
Spørgeskema skabeloner og Vieweren bliver automatisk installerer sammen 
med programmet. 
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Programmets opbygning: 
 
DeskTopSurvey består af 3 hoved-skærme: 
 
v Design 
v Data 
v Rapport 
 
Der navigeres imellem disse ved at bruge menupunktet: ”Gå til”. 
 
Design: 
 
Her oprettes eller tilrettes et spørgeskema.  
Det er ligeledes her du kan oprette spørgeskemaer til Internet (ASP) 
 
Data: 
   
Her indtastes data i spørgeskemaet. 
Import og eksport af data foregår ligeledes her 
 
Rapport: 
 
Her oprettes og udskrives analyserapporter. 
Eksport af resultater og grafer, sammenligning og sammenlægning af 
analyser foregår ligeledes her. 
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Design af spørgeskema: 
 
 
Her oprettes eller tilrettes et spørgeskema. 
 
 
 
Start med at vælge “Spørgsmåls type:   
 
Nyt spørgeskema: 
 
Siden renses, uden at gemme, ved at bruge menupunktet: Filer-Ny, eller 
brug knappen:  
   
 
Nyt spørgeskema - Renser skærmen 
 

Åben spørgeskema 
Tidligere gemt spørgeskema hentes ved hjælp af menupunktet: Filer – Åben.   
Det er ligeledes Filer – Åben der bruges, til at hente de professionelt 
udarbejdede spørgeskema forslag ind i programmet. Folderen med disse 
skemaer hedder ”Templates” og er placeret i mappen ”MMB Software 
ApS/DeskTopSurvey/” 
 

Gem spørgeskema  
Menupunktet: Filer – Gem, giver mulighed for, at gemme sit spørgeskema. 
Hvis man giver spørgeskemaet samme navn som et eksisterende 
spørgeskema, vil dette, efter en advarsel, blive overskrevet. 
 
HUSK der ikke må være et punktum i filnavnet 
“analyse.medarbejder.mmb”, i stedet for skal filen defineres således 
“analysemedarbejder.mmb”. 
 

Eksport af spørgeskema  
Det er muligt at eksportere et spørgeskema til et tekstbehandlingsprogram. 
I menuen “Filer” vælges “Eksport”. 
 
Efterfølgende skal man i “Filtyper” vælge, om filen skal være et *.rtf 
(tekstbehandlingsfil) eller *.vmf (metafil). 
 
Der er dog den ulempe, at spørgeskemaer på mere end én side vil blive gemt 
som flere dokumenter.  

Print 
Vælg “Print” under “Filer”, hvis spørgeskemaet skal udprintes.  
 
I Print Preview er der mulighed for at fortage en række indstillinger. 
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1. Svarbokse. Afkrydses denne svarmulighed ændres svarboksene til 

cirkler. 
2. Spørgsmåls overskrift. Her har man mulighed for at indsætte kasse/ 

understrege eller gøre overskrifterne fede på alle spørgsmålene 
3. Billeder. Skal billederne i analysen indrammes markeres denne 

indstilling. 
4. Indscanning afkrydses, hvis resultaterne skal scannes ind. Se og scanner 

manual nedenfor. 
5. Sidenummer kan indsættes efter egne præferencer. 
 
Herefter vælges Print og det bliver muligt at bestemme, hvor mange 
spørgeskemaer, der skal udskrives. 
 

De seneste 5 projekter 
De seneste 5 projekter, som er blevet gemt i DeskTopSuyrvey, vil 
blive vist under “Filer”. 

Fil typer 
Programmet benytter sig af flere forskellige typer filer, som det er nyttigt at 
kende, hvis for eksempel man ønsker at flytte et spørgeskema fra en 
computer til en anden. (De tre filer (.mmb, .dat, .aab) SKAL ligge i samme 
folder. ) 
 
Typerne er: 
v Filnavn.mmb 
v Filnavn.dat 
v Filnavn.aab 
v Filnavn.ska 

 
Filnavn.mmb: 
Filer med benævnelsen ”.mmb” er der hvor oplysninger om selve strukturen 
i spørgeskemaet ligger, samt selve spørgsmålsteksten, skalabenævnelser og 
værdier. 
 
Filnavn.dat: 
Filer med benævnelsen ”.dat” er der hvor de enkelte besvarelser af 
spørgeskemaet opbevares. Det er et binært format som angiver hvorvidt en 
svargruppe er besvaret (1) eller ubesvaret (0). Filen indeholder ligeledes et 
unikt nummer for hver respondent. 
 
Filnavn.aab: 
Filer med benævnelsen ”.aab” er der hvor alle de formulerede tekst 
besvarelser opbevares. Der er i DeskTopSurvey ingen begrænsninger for 
hvor meget tekst der kan skrives under et åbent spørgsmål. 
 
Filnavn.ska: 
Filer med benævnelsen ”.ska” er der hvor oplysninger om skalaer gemmes. 
Man kan selv oprette egne skalaer og disse vil også få betegnelsen ”.ska”. 
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Opret lukket spørgsmål 
Man opretter et lukket spørgsmål således: 
    

1. Vælg “Lukket spørgsmål” i komboboksen: Vælg 
   spørgsmålstype 

 
2. Valgene der skal udfyldes er: 

a. Antal svarmuligheder 
b. Antal kolonner  
c. Single/ multiple svar 
d. Afkryds, hvis der skal indsættes en ”Andet” 

  svarmulighed 
 
Antal svarmuligheder skal stilles og kan være fra 1 til 50. 
 
Antal kolonner kan stilles fra 1 til 6, hvis denne ikke udfyldes vil 
svarmulighederne blive oprettet i 2 kolonner. 
 
Afslutningsvis skal der indstilles om respondenterne må afkrydse én eller 
flere svarmuligheder på dette spørgsmål (multipel)  eller om de kun må 
afkrydses én svarmulighed.   
 
Tryk på ”Opret” knappen og det lukkede spørgsmål fremkommer på 
designskærmen. 
 
Teksten til spørgsmål og svarmuligheder redigeres nemt, ved simpelthen at 
vælge og overskrive den nuværende tekst. 
 

Opret åbent spørgsmål 
Man opretter et åbent spørgsmål således: 
    

1. Vælg “Åbent spørgsmål” i komboboksen:  
2. Valgene der skal udfyldes er: 

a. Antal svarlinier 
b. Linieafstand i mm. 

 
Valgmulighederne har udelukkende kosmetisk betydning (til udskrivning) 
og bruges ikke af programmet senere. 
 
Hvis valgene ikke udfyldes, sættes begge til værdien 5 
Tryk på ”Opret” knappen og det åbne spørgsmål fremkommer på 
designskærmen. 
 
Spørgsmålsteksten redigeres nemt, ved simpelthen at vælge og overskrive 
den nuværende tekst. 
 

Opret skala spørgsmål 
Man opretter et skala  spørgsmål således: 
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1. Vælg “Skala spørgsmål” i komboboksen: 
2. Valgene der skal udfyldes er: 

a. Antal kriterier/spørgsmål 
b. Skala 1: FRA 
c. Skala 1: TIL 
d. Ønskes en ”Ved ikke” svarmulighed afkrydses denne 

  indstilling 
e. Skala 2: FRA 
f. Skala 2: TIL 
g. Ønskes en ”Ved ikke” svarmulighed afkrydses denne 

  indstilling 
 

 
Et skala  spørgsmål består af: 
 
En hovedoverskrift 
En række kriterier (spørgsmål) 

  En eller to skalaer 
 

Nedenstående eksempel viser skalaspørgsmål med to skalaer. Først vurderer 
respondenten præstationen (hvor godt/dårligt vurderes det pgl.), og dernæst 
skal betydningen vurderes (hvor stor betydning har det pgl. for 
respondenten). Der kan her svares på en skala  fra 5 til 1, hvor 5 betyder 
“meget godt” eller under betydning: “meget stor betydning”. 1 betyder 
“meget dårligt” eller under betydning: “meget lille betydning”.  
 
Angiv i ”Antal kriterier/spørgsmål” hvor mange områder, der skal måles på. 
Der kan angives fra 1 til 20. I ovenstående eksempel er der 5 
kriterier/spørgsmål. 
 

 
 
Skalaen oprettes ved at sætte ”Fra” og ”Til”. I ovenstående eksempel går 
skalaen fra 5 til 1. 
 
DeskTopSurvey benytter lineære skalaer, hvilket vil sige, at der er ens 
afstand fra punkt til punkt (1,2,3,4 er lineær hvorimod 1,2,4,5 ikke er 
lineær). 
 
Ønskes der to skalaer (er nødvendigt hvis man ønsker at lave kvalitetskort 
efterfølgende) så skal Skala 2 ”Fra” og ”Til” ligeledes udfyldes, som ved 
Skala 1: 
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Knappen vist til sidst i ovenstående eksempel, er “Benævnelsesknappen”.  

 
Husk at udfylde benævnelserne. ”Benævnelsesknappen” bruges til at angive 
 (med tekst) hvad de enkelte værdier repræsenterer, f.eks.: 
 
5 = Meget godt 
4 = Godt 
3 = Neutral 
2 = Dårligt 
1 = Meget dårligt 
 
Har De valgt at have to skalaer, husk da at udfylde benævnelserne for skala  
 2 også. 
 
Det er ligeledes her (under benævnelser) at foruddefinerede skalaer kan 
 indhentes (vælg “Hent Skala”), samt at de skalaer man selv opretter kan 
gemmes. (vælg “Gem Skala”). 
 
”Ved ikke” svarmuligheden afkrydses, hvis den skal indsættes i 
spørgeskemaet.  ”Ved ikke” besvarelserne bliver ikke medregnet i 
gennemsnits beregningerne i Rapport, men vises blot under 
fordelingsgraferne for hvert enkelt spørgsmål. 
 
Tryk på ”Opret” knappen og skala  spørgsmålet fremkommer på 
designskærmen. 
 
Spørgsmålsteksten, skalanavnet og kriterieteksterne redigeres nemt, ved  
simpelthen at vælge og overskrive den nuværende tekst. 
Skal der ændres i skalaernes benævnelser: Marker hovedoverskriften og klik 
på højre museknap. Vælg enten “Edit skala  1" eller “Edit skala 2". 
 

Opret numerisk spørgsmål  
Man opretter et numerisk spørgsmål således: 
 

1. Vælg “Numerisk spørgsmål” i komboboksen:  
2. Definer, hvor mange cifre, der max. må være i besvarelsen.  

 
Tryk herefter “Opret”. 

 

Logo/ billeder 

 Indsæt et Logo/ billede ved at klikke på dette ikon i menulinen  
 

Wizard 
I menulinien ”Gå til” har du mulighed for at vælge ”Spørgeskema 
Wizard”.  
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Når du har valgt Wizarden (DTS lukkes ned, indtil du er færdig med 
wizarden), skal du først vælge, hvilken type analyse du vil udføre 
(Step 1). Her har du valget mellem kundeanalyse, medarbejderanalyse 
og APV. Vælg en af disse analysetyper og tryk på pilen nederst i højre 
hjørne. Vælg herefter, hvilke emner, der skal medtages i analysen 
(Step 2), hvorefter du trykker på pilen i højre hjørne. Indtast 
firmanavn (Step 3) og tryk til sidst på knappen ”Opret spørgeskema”, 
hvorefter spørgeskemaet navngives og DeskTopSurvey programmet 
åbnes igen, og du får nu mulighed for at se det spørgeskemaforslag 
som Wizarden har genereret.  
 

Indsæt spørgsmål 
Hvis man ønsker at tilføje et spørgsmål til et allerede eksisterende 
spørgeskema, og man ønsker at spørgsmål skal tilføjes til sidst i 
spørgeskemaet, så gøres dette ved:  
 

1. Klik på et tomt sted på designskærmen, således at ingen tekster er 
markeret med grøn. 

2. Opret spørgsmålet. 
 

  Hvis man derimod ønsker at indsætte spørgsmålet midt iblandt de allerede  
  oprettede spørgsmål, så gøres dette ved: 
 

3. Klik på det spørgsmål der skal stå EFTER det man er ved at oprette, 
således at det er markeret med grøn baggrund. 

4. Opret spørgsmålet. 
 

Spørgsmålsdatabasen 
Det er kunsten at stille de rigtige spørgsmål, der afgør om en analyse bliver 
en brugbart værktøj eller en misvisende gang makværk. Derfor har vi taget 
alle de spørgsmål vi nogensinde har brugt, og lagt dem i en database, som 
kan benyttes indefra DeskTopSurvey. 
 
Frembring spørgsmålsdatabasen ved at trykke på ikonet: 

 
 
Man bestemmer, hvilken database der skal søges i, ved at vælge “Database” 
på menulinien og vælge den foretrukne. 
 
Man kan så stille, hvilken spørgsmålstype man ønsker at søge på, og 
eventuelt et søgeord. Hvis man undlader søgeordet, tages samtlige der 
matcher database og spørgsmålstypen. 
 
Når man har fundet hvad man ledte efter, kan spørgsmålet overføres direkte 
ind i DTS ved at trykke på knappen “Sæt ind”. 
 
Gridden nederst på skærmen viser de kriterier der er, enten under et lukket 
eller et skala  spørgsmål. 
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Man kan bygge egne skala  spørgsmål, ved at søge hvor spørgsmålstypen er 
kriterie, og så vælge de pågældende kriterier ned i gridden. Lav selv en 
hovedoverskrift, indstil skala FRA og TIL, og tryk “sæt ind”. 
 
Vær opmærksom på, at man skal rette skala  benævnelserne manuelt. Dette 
gøres ved at vælge hovedoverskriften og så trykke på højre musetast og 
vælge “Edit skala 1”. Hent enten en af de færdige skalaer, eller lav din egen. 
 

Gem egne spørgsmål i spørgsmålsdatabasen 
I DeskTopSurvey har man også mulighed for at gemme egne spørgsmål i 
spørgsmålsdatabasen. 
 
Først oprettes det/ de spørgsmål, som ønskes gemt i spørgsmålsdatabasen. 
Derefter markeres det spørgsmål, der ønskes gemt (Dvs. baggrunden bliver 
grøn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterfølgende højreklikkes på spørgsmålet, hvorefter boksen som i den viste 
figur fremkommer.   
  
Nu er det så muligt af vælge “Gem i spørgsmålsdatabasen”. 
 
Efterfølgende trykkes “Gem”. Dette bekræftes, og dermed er spørgsmålet 
gemt i "Egne spørgsmål". 
  
 

Kopier og sæt ind  
“Gem i spørgsmålsdatabasen” gør det også muligt at udføre en funktion, 
som minder om “kopier og sæt ind”. 
 
Denne funktion er meget anvendelig i de situationer, hvor man ønsker at 
flytte rundt på spørgsmålene i spørgeskemaet. 
 
For at udføre “kopier og sæt ind” skal spørgsmålet markeres (blive grøn). 
Efterfølgende højreklikkes på spørgsmålet, hvorefter “Gem i 
spørgsmålsdatabasen” vælges. 
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Nu er der så mulighed for at finde det “rigtige” sted for spørgsmålets 
placering. Tryk på det spørgsmål, der skal komme EFTER det spørgsmål, 
som du er ved at indsætte og tryk “sæt ind” i spørgsmålsdatabasen. 
 
Læg mærke til, at det ikke er nødvendigt at trykke “Gem” i 
spørgsmålsdatabasen for at udføre “kopier og sæt ind” funktionen. 
 
Husk det er nødvendigt at definere skalaen i skalaspørgsmålene efter 
spørgsmålet er indsat. Se afsnit “Opret skalaspørgsmål” for, hvorledes en 
skala defineres. 
 

Ændring skala efter spørgsmålet er indsat i spørgeskemaet 
Ønskes skalaen ændret efter spørgsmålet er indsat i spørgeskemaet, kan det 
ske på følgende måde: 
 
Marker spørgsmålet, således baggrunden bliver grøn. Derefter højreklikkes i 
det grønne felt og tryk “Gem i spørgsmålsdatabasen”.  
 
I højre hjørne på det nye skærmbillede er der nu mulighed for at ændre 
skalaen. Hvis skala  1 (min/max) oprindeligt gik fra 6 til 1, og der ønskes en 
skala 1 fra 5 til 1, ændres dette ved at trykke på komboboksen, og 6-tallet 
ændres til et 5-tal. Den samme fremgangsmåde anvendes til skala 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herefter trykkes “Sæt ind” og spørgsmålet med den nye skala  bliver indsat 
lige over det gamle spørgsmål. Derefter skal det gamle spørgsmål bare 
slettes, se afsnit “Slet spørgsmål”. 
 
Vær opmærksom på, at det selvfølgelig er nødvendigt at definere skala  i 
skalaspørgsmålene. Se afsnit “Opret skala spørgsmål” for, hvorledes en 
skala defineres.  
 
Læg mærke til, at det ikke er nødvendigt at gemme spørgsmålet i “Egne 
spørgsmål” for at ændre skalaen.  
 

Sprog 
Alle spørgsmålene i spørgsmålsdatabasen kan over sættes til engelsk, tysk 
og finsk. 
 
Først indsættes de relevant spørgsmål fra spørgsmålsdatabasen evt. efterfulgt 
af egne spørgsmål. 
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Herefter vælges “Sprog” i menulinien, hvorefter “Engelsk”, “Tysk” eller 
”Finsk” vælges. Nu vil alle spørgsmålene fra spørgsmålsdatabasen blive 
oversat til engelsk/tysk. De spørgsmål, man selv har oprette, vil selvfølgelig 
ikke blive oversat, men vil i stedet blive markeret med en grå baggrund for 
at gøre dig opmærksom på dette. Den grå baggrund fjernes ved at klikke på 
spørgsmålet/ene. 
 
Husk at definere skalaerne efter oversættelsen. 
 

Slet spørgsmål 
Vælg det spørgsmål der skal slettes, og klik på højre museknap. Der 
fremkommer en menu, vælg punktet ”Delete”. 
 

Slet kriterie/spørgsmål (Skala spørgsmål) 
Vælg det kriterie/spørgsmål der skal slettes, og klik på højre museknap. Der 
fremkommer en menu, vælg punktet ”Delete”. 
 

Slet svarmulighed 
Vælg den svarmulighed (lukket spørgsmål) der skal slettes, således at den er 
markeret med grøn baggrund, klik på højre museknap, vælg ”Delete”. 
 

Sorter svargrupper i alfabetiskorden 
Indsæt et lukket spørgsmål og indtast svarmulighederne. Efterfølgende 
markeres spørgsmålet og via den højre museknap vælges "Sorter 
svargrupper", og dermed er svargrupperne i det lukkede spørgsmål blevet 
sorteret i alfabetisk orden. 
 

Sletning af spørgsmål EFTER at data er indtastede 
Hvis du for eksempel har brug for at “tilskære” en analysefil, således at den 
kun indeholde dele af det oprindelige spørgeskema, så kan du gøre dette ved 
at aktivere denne knap: 
 

 
 
Det kræver naturligvis at dit analyseprojekt indeholder interview-data. 
 
Når knappen er nedtrykket, vil en sletning af spørgsmål resulterer i en 
sletning af de pågældende indtastede data. SÅ VÆR VARSOM, OG 
ARBEJD KUN I KOPIER AF DIT OPRINDELIGE PROJEKT. Der er 
ingen fortryd mulighed. Funktionen giver dig mulighed for helt at 
kontrollere hvilke data du giver andre mulighed for at se (i DTSVieweren) 
 



DeskTopSurvey manual 4 

 18 

Korriger for side skift 
Hvis antallet af spørgsmål overskrider ét A4-ark, kan man tilpasse 
spørgsmålene hver enkel A4-side. 
 
Start med at oprette alle de spørgsmål, der skal med i analysen. Her er det 
vigtigt, at man ikke begynder manuelt at redigere i, hvor på siden 
spørgsmålene placeres.  
 
I “Indstillinger” vælges “Korriger for side skifte”. Nu vil hele 
spørgeskemaet blive tilpasset et A4-ark. 
Denne funktion anvendes ved postale analyser. 
 
Ved Internet analyser skal denne metode ikke anvendes, da HTML 
dokumentet ikke opdeles i flere sider alligevel. 
 

Masse vælg 
Ønskes alle spørgsmålenes skrifttype eller størrelse ændret på én gang, kan 
man markere alle spørgsmålene ved at klikke og holde venstre museknap 
nede og efterfølgende trække den stiplede firkant indtil alle spørgsmålene er 
markerede med blåt, jf. nedenstående.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterfølgende vælges så den ønskede skrifttype eller størrelse. 

Hjælp 
Er der behov for hjælp, kan man i menulinjen vælge “Hjælp” og “Indhold”. 
Efterfølgende kan man så vælge følgende metoder til afhjælpe problemet 
“Indhold”, Indeks” og “Søg”. 
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Data 
Her indtastes data i spørgeskemaet. Import og eksport foregår ligeledes her. 
 
Indtastningen kan enten foregå ved at anvende musen til at af klikke 
respondenternes besvarelser eller ved at bruge det numeriske tastatur. Her 
skal man være opmærksom på, at det ikke er værdien på  respondentens 
besvarelser, man indtaster, men placeringen.  
 
Det vil sige, at i nedenstående tilfælde, hvor “Produktiviteten” har fået 
værdien 5 i “Præstation” vil indtastningen ske ved at trykke på “1" og 
efterfølgende vil programmet automatisk gå til “Betydning” hvor 
indtastningen af værdien 2 vil ske ved at trykke på tasten “4".  Derefter går 
programmet automatisk videre til næste spørgsmål. 
 

Åben spørgeskema   
Før der kan indtastes data, skal der åbnes et spørgeskema (med mindre man 
går direkte fra design-skærmen og til data-skærmen). 
Spørgeskemaet vælges og der trykkes OK. 
 
Nu kan indtastningen umiddelbart påbegyndes, eller der kan importeres data. 
 

Gem spørgeskema 
Når indtastningen er færdig, eller når en større mængde data er tastet ind, så 
er det en god ide at trykke gem. Dette sikrer at alle data skrives til 
harddisken. Skulle en computer gå ned midt i en indtastning, så vil der være 
fare for at data er gået tabt. Gør det til en vane at trykke gem ind i mellem. 
 
 

Søgning i åbne besvarelser 
I de åbne besvarelser kan man nu søge efter ord eller sætninger.  
 
 
 
 
 
 
Vælg “Søg” efterfulgt af “Søg i de åbne besvarelser”. 
Nu kan man så indtaste søgeordet, hvorefter det spørgsmål, hvor søgning 
skal foretages, vælges. Hvis søgeordet er “Kunde” indtastes følgende: 
 
 *kunde* 
 
Dermed vil den første besvarelse, hvor ordet “kunde” indgår blive vist. Skal 
søgningen fortsættes trykkes bare på “Ok” igen osv.. 
 
Er du ikke sikker på stavemåden kan man i stedet for bogstaver indsætte “?” 
f.eks. *k?nde*. 
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Indtastes et nyt søgeord, skal man huske at gå til den første respondent i 
analysen inden søgningen fortages på ny. 
 

Søg i ID felt 
Ønsker du at finde et bestemt firma eller en bestemt person i ID- felterne kan 
dette gøres ved at vælge “Søg” i menulinien efterfulgt af “Søg ID felt”.  
 
Husk at starte ved respondent nr. 1, når søgning startes, hvorefter det 
ønskede søgeord indtastes.   
 

Import af data 
DeskTopSurvey kan modtage data fra andre programmer, igennem tekstfiler 
Stort set alle regneark, databaser og web-datafangst programmer kan 
eksportere deres data i en kommasepareret fil eller lignende. 
 
Import foregår således: 
1. Åben det spørgeskema der skal modtage dataene 
2. Vælg menupunktet ”Import”  
3. Vælg den fil der skal importeres 
4. Import skærmen åbnes.  
5. Vælg hvilket tegn der adskiller dataene samt om første linie  
  indeholder feltnavne. (tabellen viser dataene i ordnet form) 
6. Tryk næste.  
7. Indstil nu hvilke “spørgsmål” på dit spørgeskema  der skal modtage 
  de enkelte felters indhold, samt hvilken type data det drejer sig om. 
 
Vær opmærksom på, at Import er lavet som en funktion der lægger 
respondenter til den nuværende fil. Dette vil sige, at man kan tage data fra 
flere forskellige kilder og samle dem i en stor fil i DeskTopSurvey. 
 
Import skærmen i detaljer: 
 
På første side stilles det “separator” tegn der adskiller felterne i filen. Der er 
fire muligheder: 
 
Semikolon 
Komma 
Mellemrum 
Tabulator 
 
Sæt kryds i “Første række indeholder feltnavne” hvis dette er tilfældet. 
Tryk på knappen: “Næste >” 
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Den anden side indeholder 4 indstillinger udover tabellen med felterne: 
 
Feltnavn: Angiver navnet på feltet eller positionen hvis navnet ikke er 
tilgængeligt. 
Spørgsmål: Her vælges det spørgsmål som skal modtage informationen fra 
det valgte felt i filen. 
Type: Her angives hvilen type information der er tale om, mere om dette 
senere. 
Svargruppe: Bruges kun ved multible besvarede spørgsmål (mere end et  
svar) og angiver hvilket “Svar” der skal modtage data fra det pågældende 
felt. 
 
 
 
 
 
 
Type: 
 
Værdi: Bruges hvis spørgsmålet er et skala -spørgsmål og feltet indeholder 
værdien, f.eks. 5 til 1. 
Position: Bruges hvis det er en svar placering (ikke værdi) som feltet 
indeholder, f.eks. vil den 3 svarboks blive udfyldt hvis feltet indeholder 
tallet 3.  
Multible  (Binær): Bruges ved spørgsmål der gerne må være besvaret med 
flere end et svar. Disse er i filen repræsenteret med et felt for hver 
svarmulighed. Udfyldt er lig med tallet 1 og ikke udfyldt er lig med tallet 0. 
Tekst: Bruges ved åbne spørgsmål der skal modtage tekst. Husk at tekst i 
den kommaseparerede fil skal være i anførselstegn (“ xxx  ”). 
 
De enkelte felter stilles ved at vælge feltet i tabellen og stille de ovenstående 
værdier korrekt. 
 
Det er også blevet muligt at importere ID Felter (Firmanavn, Navn, Initialer 
og Dato) i den nye version af DTS 
 
Gem/Hent: 
 
Skal du mere end en gang hente data ind i samme spørgeskema (f. Eks. ved 
gentagelse af analyser) så kan du med fordel gemme din opsætning og så 
genbruge den. Brug knapperne “Gem” og “Hent”. 
 
Når alle parametre er sat korrekt, så tryk på knappen “Udfør” og dataene 
lægges nu ind i dit analyseprojekt. 
 
VIGTIGT: 
 
Det er altid en god ide at tage en backup af sit analyseprojekt INDEN man 
importerer, hvis nu importen ikke går som beregnet, kan det være et stort 
arbejde at gøre det om. 
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Lav en kopi af de tre filer: filnavn.mmb, filnavn.dat og filnavn.aab og læg 
dem i en anden folder. Så kan du altid vende tilbage til FØR importen, hvis 
der opstår problemer. 
 

Import fra Internettet 
1. Åben det spørgeskema der skal modtage dataene. 
2. Vælg menupunktet ”Import fra Internet” under hovedmenuen 
 “import/eksport”. 
3. Vælg den fil der skal importeres. Når der er tale om import af data fra 
 Internettet skal den fil, som importeres ende på *.txt. 
4. Herefter har mulighed for at slette de data som allerede er importeret 
 eller man kan vælge og akkumulere de “ny” data med de “gamle” 
 data. 
5. Tryk “OK” og dataene vil blive importeret. 
6. Øverst i venstre hjørne vil det fremgå, hvor mange respondenter der 
 er i analysen. I dette tilfælde viser DTS at der 7 besvarelser. 
 
 
 
Ønsker at du at se de enkelte besvarelser gøres dette ved at trykke “Næste” 
eller “Forrige” i bunden af skærmen 
 

Export : Kopier aktuelle skema 
Overfører samtlige indtastninger på den respondent man kan se på skærmen. 
(I modsætning til “Kopier alle skemaer”). Dataene lægges i Windows 
udklipsholder/clipboard og kan ”Sættes ind” eller ”Pastes” ind i alle andre 
Windows programmer der understøtter udklipsholder/clipboard. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Export: Kopier alle skemaer 
Overfører samtlige indtastninger på samtlige respondenter til 
udklipsholderen/clipboardet, disse kan så indsættes i f.eks. Word eller 
WordPerfect. 
 

Respondent-liste til udklipsholder 
Har du indsat “ID-felt” i analysen, er der mulighed for at se, hvilke 
respondenter, der har besvaret spørgeskemaet ved at vælge “Import/export” 
efterfulgt af “Eksport”. 
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Dermed vil “Firmanavn”, “Person navn”, “Initialer”, “Dato” og nummeret 
på besvarelsen blive vist i et tekstbehandlingsprogram eller i et regneark.    
 

Export: Gem skemaer i fil 
Gemmer samtlige indtastede spørgeskemaer i en Word og WordPerfect 
kompatibel fil. (rtf format). 
 

Export: Gem skemaer i individuelle filer 
Gemmer samtlige udfyldte spørgeskemaer i separate filer, en for hver 
respondent. 
 
Denne funktion er nyttig hvis man har et CRM system (customer relation-
ship management) og ønsker at gemme den enkelte kundes besvarelser 
sammen med de øvrige oplysninger om kunden. 
 

Export: I CSV-format (semikolon separeret format) 
Eksport skærmen bliver synlig og der skal normalt ikke stilles på nogle 
parametre, men bare trykkes eksport. (Undtaget er dog, hvis der skal 
eksporteres multi besvarede spørgsmål. Dette gøres ganske enkelt ved at 
ændre S’et ud for spørgsmålet til et M.) 
 
Navngiv filen der ønskes at eksportere til. 
 
Bemærk: Når åbne besvarelser eksporteres, så eksporteres de nøjagtigt som 
de er indtastede, dvs. med linieskift. Nogle programmer (så som MS-
Access) er ikke glade for linieskift i en CSV fil. Undgå evt. at lave linieskift 
i de åbne besvarelser, hvis du efterfølgende skal eksportere dataene til 
sådanne programmer. 
 
Her er der også mulighed for at vælge “Eksport af ID felt” til.  
 
Dette gøres ved at sætte flueben i boksen i venstre hjørne. Dermed er det 
muligt at identificere respondenterne i det program, der eksporteres til. 
 

Forrige 
Går en respondent tilbage 
 

Næste 
Går en respondent frem. 
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Ny 
Opretter et tomt skema, klar til indtastning. 
 

Gem 
Når indtastningen er færdig, eller når en større mængde data er tastet ind, så 
er det en god ide at trykke gem. Dette sikrer at alle data skrives til 
harddisken. Skulle en computer gå ned midt i en indtastning, så vil der være 
fare for at data er gået tabt. Gør det til en vane at trykke Gem ind i mellem. 

Slet 
Sletter den nuværende respondent.  
 
 
 

Tabulering (kodning) af åbne besvarelser 
 Åbne spørgsmål (tekstbesvarelser) er ikke særlig anvendelige set fra et 
statistisk synspunkt. Derfor gør man oftest det, at man udarbejder nogle 
passende grupper, som de åbne spørgsmål så grupperes efter. 
 
F.eks. vil følgende 3 besvarelser kunne grupperes under gruppen ”Dårlig 
service”: 
 
”De er alt for dårlige til at komme når vi har brug for dem” 
”De følger ikke op på deres ting og glemmer kunden når han har købt” 
”Der er ikke særlig god service hos dem” 
 
Der kan oprettes grupper ved simpelthen at trykke på knappen ”Opret 
gruppe” ud for tekstboksen. Der fremkommer en dialogboks, som skal 
udfyldes med navnet på gruppen.  
 
Man kan altid fjerne grupper (men man mister så de indtastede svar, 
naturligvis) eller redigere navnet på grupperne. Dette gøres ved at vælge 
gruppen ved at højre klikke på gruppens navn. 
 

Split og sammenlign  
Under menupunktet “Avanceret” finder du funktionen “Split analyse op” 
 
Lad os antage at I har udført en kundetilfredshedsanalyse og at I har 3 
afdelinger foruden hovedkontoret. Det kunne nu være smart at lave en 
rapport for hver afdeling, i sammenligning med en total. 
 
Dette gøres ved at anvende “Avanceret” og “Split analysen” i DATA 
skærmen. Her vælges det lukkede spørgsmål der angiver hvilken afdeling 
kunden hører under, og nu opretter DTS en fil for hver afdeling, der 
udelukkende indeholder kunder der hører til her. Herefter skal man blot 
vælge den mappe, hvor opsplitningen skal gemmes i. Nu vil spørgsmålet så 
blive splittet op på de svarmuligheder, der er i spørgsmålet.   
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Nu kan man så via “Avanceret” og “Sammenlign analyse” i RAPPORT 
skærmen lægge den enkelte afdelingsfil sammen med totalfilen. Det man har 
nu, er en fil der kan segmenteres ud på afdeling op i mod total. 

Avanceret split (2 spørgsmål) 
Ønskes et mere avanceret split på 2 spørgsmål kan man i menulinen 
“Avanceret” vælge “Split analyse (Avanceret)”. 
 
Vælg det første spørgsmål, som skal opsplitte analysen. Dermed får man 
mulighed for at afkrydse en eller flere af svarmulighederne, som skal indgå i 
opsplittelsen. Dvs. indenfor det enkelte spørgsmål gælder betingelsen “or”. 
Denne betingelse kan ikke ændres modsat betingelsen mellem de to 
spørgsmål, som kan ændres efter behov. 
 
Efterfølgende vælges, om der mellem de to spørgsmål skal gælde “or” eller 
“and”. Dette gøres ved at klikke på dropdownboksen, der er mellem de to 
spørgsmål.  
 
Herefter kan man så vælge det andet spørgsmål, som analysen skal splitte 
op, efterfulgt af de respektive svarmuligheder. 
 
Tryk på    
 
 
navngiv filen tryk "Gem” efterfulgt af "Gem" i DTS. Efterfølgende lukkes 
skærmbillede ved at trykke "Luk". 
 

Indsæt ID 
Under menupunktet “Avanceret” findes også funktionen: “Indsæt ID”. 
 
Når denne aktiveres, dannes der fire felter øverst på skærmen. Felterne er: 
 
Firmanavn 
Att. Navn 
Interviewer initialer 
Dato 
 
Disse kan benyttes til at registrere respondentens data. 
Funktionen er især nyttig, når spørgeskemaer eller lister med åbne 
besvarelser dannes, da disse så vil være påført Navn i stedet for bare 
interview nr. Endvidere kan DTSVieweren vise HVEM der står bag hvilke 
besvarelser (søjler), og det er jo mange gange meget interessant. 
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Indsæt ID (Kursus- mode) 
Anvendes programmet til kursusevalueringer skal man huske at indsætte “ID 
(kursus- mode)”. 
 
Hvis der på knappen står “Før”, er det et før-kursus skema som indtastes. Er 
det et efter-kursus skema, som skal indtastes, trykkes på knappen “før”, og 
navnet på knappen skifter til “efter.  
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Rapport 
 

Her oprettes og udskrives analyserapporter. Resultaterne opstilles, og vises 
enten på skærmen eller på printeren. 
Eksport af resultater og grafer samt sammenligning af analyser foregår 
ligeledes her. 
 

Åben 
Vælg den fil som der ønskes at arbejde med. Er man gået direkte til 
“rapport” fra “data”, overføres dataene automatisk.  
Der kan kun åbnes én fil af gangen, så hvis der for eksempel er åbnet et 
projekt A, og derefter trykkes åben igen, så vil projekt A blive fjernet fra 
hukommelsen (ikke fra HD) og det nye projekt fremkommer på skærmen. 
 
I titellinien øverst på skærmen kan man se, hvilken fil det er der er åbnet. 

 

Avanceret: Sammenlign analyser (ens opbygning) 
Denne funktion bruges til at sammenlægge IDENTISKE analyser, det er for 
eksempel nyttigt når en analyse gentages. Kravet er, at de analyser der 
sammenlægges (op til 18 ad gangen), har fuldstændig enslydende 
spørgeskemaer. Samme rækkefølge og samme antal svarmuligheder er 
nødvendige. 
  
BEMÆRK! Er de åbne spørgsmål tabuleret, skal tabuleringerne være 
helt IDENTISK for hver analyse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktionen opretter selv et lukket spørgsmål med svargrupper der svarer til 
antallet af analyser der bliver sammenlagt, og udfylder disse. 
 
Funktionen er nyttig, hvis der for eksempel samles data ind i 3 butikker, og 
man derefter ønsker at sammenligne resultaterne. 
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I “Sammenligning af Analyser” skærmen skal der udfyldes 2 oplysninger 
per analyse der skal sammenlægges: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Betegnelse/navn (bruges til svarmuligheden der oprettes i den nye analyse-fil) 
2. Filnavn (tryk på knappen til højre for at vælge analyse-filen) 
 

Når der er angivet minimum 2 sæt oplysninger, kan der trykkes opret, og 
man bliver nu bedt om at angive hvad den nye analyse-fil skal hedde. 
 

Sammenlign analyser (uens opbygning) 
I det tilfælde, hvor analyserne ikke er ens, vælges "Sammenlign analyser 
(uens opbygning)" under menupunktet "Avanceret". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Først vælges, hvilke analyser, der skal sammenlignes. Den fil, som vælges i 
venstre side "styrer" sammenligningen. Forstået på den måde, at det er den 
fil, som bestemmer, hvilke spørgsmål, der er fælles for de to spørgeskemaer. 
 

For at vælge en fil som “Analyse 1" trykkes på denne knap . Til 
“Analyse 2" trykkes på den tilsvarende knap i højre side af skærmen. 
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HUSK at alle de spørgsmål, der skal sammenlignes skal står overfor 
hinanden. Dette gøres ved at bruge komboboksen, der kommer frem når et 
spørgsmål markeres under “Analyse 2". 
 
BEMÆRK, at det sidste spørgsmål  i Analyse 2 aldrig automatisk vil blive 
parret med spørgsmålet i Analyse 1. Denne parring skal foretages manuelt.  
 
Efterfølgende navngives sammenligningen. Dette sker i feltet 
“Spørgsmålstekst”. 
 
Yderligere navngives “Analyse 1" og “Analyse 2". Disse navne betegne 
søjlerne  i Rapporten. Et eks. kunne være “Analyse 1= 2002" og “Analyse 2 
= 2003).  
 
Derefter trykkes “OK”, hvorefter filen defineres. 
 
For at kunne se sammenligningen skal den netop defineret fil åbnes. Dette 
gøres under “Filer “ og “Åben”.  
 
Herefter kan man gå ind under fanen “Segmentering” og dobbeltklikke på 
den betegnelse, spørgsmålet fik under “Spørgsmålstekst”.   
 
Nu har man så mulighed for at vælge, hvilket spørgsmål, der skal 
sammenlignes ved at vælge et spørgsmål fra den nederste boks i venstre 
side. 

 

Sammenligning af mere end to analyser 
Ønsker man at sammenligne mere end to analyser skal det nedenstående 
gennemføres. 
 
Først vælges den fil, hvor den første sammenligning er sket (Se afsnit 
ovenover). Denne fil placeres under “Filnavn”/ “Analyse 1". Dernæst vælges 
den nye fil under “Filnavn”/ “Analyse 2" 
 
Herefter fjernes fluebenet i “Tilføj et segmenterings spørgsmål således at de 
to analyser efterfølgende kan separeres”. Dermed får man mulighed for i 
“Tilføj en ny svargruppe”, at vælge det spørgsmål, hvor der skal tilføjes et 
ekstra segmenteringsspørgsmål (Alle spørgsmål i analysen vises når der 
trykkes på dropdown boksen). HUSK det skal være et lukket spørgsmål, der 
vælges i “Tilføj en ny svargruppe”. 
 
Herefter vælges “Svargruppe tekst”, som er den tekst, som betegner søjlen i 
Rapporten. 
 
Efterfølgende trykkes på “Ok” og filen navngives. 
 
Efterfølgende åbnes den netop navngivet fil under hovedmenuen “Filer”. 
 
Nu kan man så gå ind under fanen “Segmentering” og finde det spørgsmål, 
hvortil der er tilføjet et segmenterings spørgsmål og dermed er der sket en 
sammenligning af flere analyser. 
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Sammenlægning af analyser 
Under menupunktet “Avanceret” finder du funktionen “Sammenlæg analy-
ser”. I modsætning til “Sammenlign analyser”, vil denne funktion 
udelukkende lægge to identisk opbyggede analyser sammen, UDEN at 
oprette en segmenteringsmulighed. Denne funktion bruges når der for 
eksempel er indtastet på 3 forskellige computere og man nu ønsker at lægge 
de tre filer sammen. 
 
Hvis vi for eksempel har et spørgsmål der hedder: ”Hvilke produkter køber 
du inden for dette område?” og vores svarmuligheder er: 
 
1: Æbler, 2: Pærer, 3: Bananer, 4: Salat, 5: Gulerødder, 6: Kartofler 
 
Nu ønsker vi at gruppere dette spørgsmål i 2 grupper i stedet for 6 nemlig: 1: 
Frugt og 2: Grøntsager. 
 
1. Split analysen (“Avanceret” og “Split analysen” i DATA skærmen) på 
spørgsmålet.  
 
2. Sammenlæg de tre filer der indeholder “frugt” i en ny fil (“Avanceret” og 
“Læg analyser sammen” i RAPPORT skærmen) og gør det samme med de 3 
grøntsagsfiler. 
 
3. Disse 2 nye filer lægges nu sammen ved at bruge “Avanceret” og 
“Sammenlign analyser”, hvor den ene fil har betegnelsen “FRUGT” og den 
anden “GRØNTSAGER”. 
 
4. Gå ind i DESIGN og rediger navnet på “Sammenlign analyser” 
spørgsmålet. 
 
Vi har nu en ny analyse med et nyt spørgsmål som opdeler vores kunder i 
Frugt og Grøntsager. 
 

Krydstabuler (Tabelform) 
Denne funktion gør det muligt at krydstabulere alle, eller udvalgte, 
spørgsmål med en krydstabuleringsvariabel. 
 
Start med at vælge, hvilke spørgsmål du ønsker krydstabuleret 
(Rækker). 
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Her har man mulighed for at udvælge specifikke spørgsmål eller 
vælge dem alle på engang. 
 
Herefter vælges det spørgsmål, som skal være 
krydstabuleringsvariablen (Kolonne).  
 
Nu vælges om resultaterne skal vises enten i Antal/ Procent eller 
begge typer. 
 
Til sidst trykkes på knappen ”Overfør til udklipsholder” hvorefter 
regnearket åbnes og resultaterne indsættes. 
 

Skab nye variable 
I avanceret vælges ”Skab nye variable”. 
Start med at vælge det første spørgsmål, som skal være en del af den 
nye variabel. Dette gøres ved at klikke på dropdownboksen ”Vælg 
spørgsmål 1”. Ved skalaspørgsmål skal man i ”Vælg ved 
skalaspørgsmål” indstille, hvilken skala, som skal være en del af den 
nye variabel. 
 
Afkryds herefter ud for den svarmulighed, som skal være end del af 
den nye variabel.   
 
Vælg herefter, hvilken relation, der skal være mellem spørgsmål 1 og 
spørgsmål 2. Der kan vælges mellem ”og”, ”eller” og ”ikke”. 
 
Nu vælges spørgsmål 2 og afkryds igen ud for den svarmulighed, som 
skal indgå i den nye variabel. 
 
Hvis den nye variabel skal bestå af et tredje spørgsmål, vælges, 
hvilken relation, der skal gælde mellem spørgsmål 2 og spørgsmål 3, 
hvorefter spørgsmålet vælges. 
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Klik herefter på knappen ”Opret svargruppen”. Nu får du mulighed 
for at definere den nye svargruppe, som består af de 2 eller 3 
ovenstående svarmuligheder, afslut med ”Ok”. 
 
Nu skal du så oprette den næste svargruppe. Vælg nu ud for ”Vælg 
spørgsmål 1”, hvilket spørgsmål, der skal være en del af den nye 
svargruppe, efterfulgt af, hvilken relation der skal gælde mellem 
spørgsmål 1 og spørgsmål 2.  
 
Vælg så spørgsmål 2 og evt. spørgsmål 3. Klik på knappen ”Opret 
svargruppen” for at definere den nye svargruppe.  
 
Hvis spørgsmålet ikke skal bestå af flere svargrupper, skrives 
spørgsmålet i boksen under ”Spørgsmåls tekst:”.  
 
Klik på ”Opret spørgsmålet” for at tilføje det nye spørgsmål, med 
data, til de eksisterende spørgsmål. 
 
Nu kan man så se fordelingsgrafen på det nye spørgsmål, og anvende 
det nye spørgsmål som segmenteringsvariabel.  
 
Når du lukke programmet, bliver du spurgt, om den nye variabel skal 
være en del af spørgeskemaet. 

 

Ekport: Resultater til clipboard 
Denne funktion tager samtlige resultater fra samtlige rapportsider (højre del 
af skærmen), og kopier dem op i clipboardet. Resultaterne er ubearbejdede (i 
reelle tal og ikke i procent) og ikke illustrerede. Hvis der indsættes i 
regneark, så kan man arbejde videre med tallene i numeriske format. 
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Ekport: Åbne besvarelser til Udklipsholder (sorteret efter svargrupper) 
Dette er en af nøglefunktionerne i DeskTopSurvey. Funktionen giver 
mulighed for at se nøjagtigt, ordret, hvad respondenterne har svaret på de 
åbne spørgsmål. 
De åbne besvarelser der ligger i analyse-filen, og som er blevet grupperet ud 
i passende grupper, kan med denne funktion udskrives i følgende orden: 
 
v Spørgsmåls ordlyden 
v Svarmulighed 1: 
v Selve ordlyden på de enkelte respondenters svar, der er 
 grupperet 
 under denne svarmulighed  
v Svarmulighed 2: osv. 

 
Dette er en særdeles nyttig funktion, som let giver et overblik over meget 
store kvalitative datamængder. 
 
Bemærk: Hvis der er indtastet ID på hver enkelt besvarelse, vil denne blive 
vist, således at det også fremgår hvem der har svaret hvad 

 

Ekport: Åbne besvarelser til Udklipsholder (uden svargrupper) 
En anden funktion i DeskTopSurvey er muligheden for at se nøjagtigt, 
ordret, hvad hver enkelt respondent i spørgeskemaet har svaret i de åbne 
spørgsmål, også selv om de ikke er grupperede 
Under menupunktet "Ekport" i ”Rapport” vælges "Åbne besvarelser til 
clipboard (uden svargrupper). 
Efterfølgende åbnes et tekstbehandlingsprogram, og de åbne besvarelser 
indsættes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gem Rapport som PDF/Word/WordPerfect/Excel regneark/HTML 
Nu har du også mulighed for at distribuere resultaterne af analysen ved at 
gemme Rapporten i et af de ovenstående formater.  
 
Inden du vælger det rigtige format, skal du sikre dig, at programmet har 
fokus på de sider, du ønsker distribueret. Dette sikrer du ved at klikke på et 
af spørgsmålene under “Rapportsider til udskrivning” således spørgsmålet 
bliver gråt. 
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Herefter vælges "Eksport" i menulinjen, og vælg herefter det ønskede 
format. 
 

Udskriv: valgte side 
Printer den side der er markeret i ”Rapport sider til udskrivning”. Udskriv 
bruger altid den printer der er sat som ”Standard printer” i Windows. 
Ligeledes bruges altid denne printers indstillinger, så hvis man for eksempel 
ønsker at printe i sort/hvid på en farveprinter, så skal dette indstille på 
Windows standard printeren. 
 

Udskriv: alle sider 
Printer alle sider der står i ”Rapport sider til udskrivning”. 
 
Udskriv bruger altid den printer der er sat som ”Standard printer” i 
Windows. Ligeledes bruges altid denne printers indstillinger, så hvis man for 
eksempel ønsker at printe i sort/hvid på en farveprinter, så skal dette indstille 
på Windows standard printeren. 
 

Fordeling 
 
 
 
 

Under denne findes de forskellige spørgsmål, der kan opstilles som 
fordelingssider. Fordeling er visning af antal svar på de pågældende 
spørgsmål. 
De kan overføres til ”Rapport sider til udskrivning”, simpelthen ved at 
dobbeltklikke på det pågældende spørgsmål. 
tal) 
En ny måde, at få overblik over resultaterne i en given analyse på, er ved at 
benytte funktionen "Quick Report". 
"Quick Report" skriver spørgeskemaet ud på printeren, men nu er alle 
svarboksene erstattet med, hvor mange, der i procent har afkrydset den 
pågældende boks i undersøgelsen og ved hvert skala  spørgsmål vil 
gennemsnittet af værdierne også blive vist.  
 
Der kan også laves en Quick Report i reelle antal. 
 
 
Numerisk spørgsmål 
 
Programmet opretter automatisk 5 grupperinger på de numeriske spørgsmål. 
Ønskes disse grupperinger ændret kan man højreklikke på det numeriske 
spørgsmål og vælge “Intervaller”. Ændre efterfølgende antallet af intervaller 
fra f.eks. 5 til 3 og ændre så intervallerne så de passer jeres ønsker. 
Dobbeltklik herefter på spørgsmålet i venstre side af skærmen for at få de 
nye intervaller til gælde. 
 



DeskTopSurvey manual 4 

 35 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis man ikke ønsker at de numeriske spørgsmål skal gruppers kan man 
højreklikke på spørgsmålet under fanen “Fordelinger”, og efterfølgende 
vælge “Intervaller”. Dermed kommer der et nyt skærmbillede frem, hvor 
man afkrydser boksen “Ikke opdelt”. Tryk “Ok” og dobbeltklik nu på 
spørgsmålet.  
 

Gennemsnit 
Under denne findes de numeriske- og skalaspørgsmål som analysefilen 
indeholder, opstillet ved hjælp af gennemsnit. De overføres til ”Rapport 
sider til udskrivning” simpelthen ved at dobbeltklikke på den pågældende 
side. 
 
Der er én gennemsnits side per skala , samt en ekstra ved dobbeltskala, der 
sammenligner de to skalaer. 
 
På skalaspørgsmålene er der nu også mulighed for at få det totale 
gennemsnit summeret over ét, og på hver enkel skala . 
 
”Ved ikke” besvarelserne indgår ikke i gennemsnitsberegningerne.  

Kvalitetskort 
Når der er brugt skala  spørgsmål med 2 skalaer, er det muligt at se 
resultaterne i kvalitetskort. Et kvalitetskort er en grafisk illustration hvor 
skala 1 er Y aksen og skala 2  er X aksen, resultaterne plottes ind på de 2 
akser og giver et interessant billede af sammenhængen mellem de to.  
Et kvalitetskort kunne f.eks. vise forholdet imellem tilfredsheden med 
kundeservicen, og i hvor høj grad kunderne vægter kundeservice.  
  
Kvalitetskortsider overføres ved at dobbeltklikke på den pågældende side, 
hvorefter den fremkommer på ”Rapport sider til udskrivning”. 

Segmentering 
   

Der kan frit segmenteres på alle spørgsmål og alle niveauer. 
 
Segmentering er enkel: 
 
Dobbeltklik i det øverste vindue på det spørgsmål du ønsker som 
segmenteringsvariable (der kan vælges mere end en). Du 
segmenteringsvariable som er valgt ses i vindue 2. 
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Dobbeltklik på det spørgsmål der ønskes segmenteret vha. 
segmenteringsvariablerne i vindue nr. 3. 
 
De respektive sider oprettes i 
”Rapport sider til udskrivning 
 
Ønsker man kun at se på bestemte 
segmenteringsvariable, kan man ved 
at højre klikke på 
segmenteringsspørgsmålet i det 
midterste vindue i venstre side, så vil 
følgende skærm billeder. Nu kan man 
så vælge, ved at afkrydse, at man kun 
vil se på segmenterne “Virkelige 
gode” og “Nogenlunde”. Herefter 
vælges i den nederste boks det 
spørgsmål som man ønsker skal 
segmenters med “Virkelige gode” og 
“Nogenlunde”.  
 

Preview 
Man kan se siden inden den printes, ved simpelthen at dobbelt klikke på den 
pågældende side i ”Rapport sider til udskrivning”. Man kan ligeledes højre-
museklikke og vælge “Preview”. 

 

Kopier resultater til udklipsholder/clipboard 
Hvis man ønsker at arbejde videre med resultaterne i f.eks. et regneark, så 
kan man stille sig på den pågældende side i ”Rapport sider til udskrivning” 
højre museklikke og vælge “Kopier resultater til udklipsholder”. 
Resultaterne er ubearbejdede (i reelle tal og ikke i procent) og ikke 
illustrerede. Hvis der indsættes i regneark, så kan man arbejde videre med 
tallene i numerisk format. 
 

Kopier graf til udklipsholder/clipboard 
Grafen kan kopieres til udklipsholderen og indsættes i andre Windows-
programmer. Det er KUN grafen der kopieres og ikke tabellen. 

Validitet 
Der udregnes en validitet på den enkelte side, ved brug af 95 % konfidens 
interval. Vælg en side i ”Rapport sider til udskrivning” højre museklik og 
vælg “Validitet”. 
 

Sortering 
Især ved åbne spørgsmål kan det være rart at få resultaterne stillet op i 
faldende eller stigende orden. Dette gøres nemt ved at vælge den 
pågældende side i ”Rapport sider til udskrivning” og højre museklikke og 
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vælge “Sideegenskaber”, derefter “Sortering” og derefter enten “Faldende” 
eller “Stigende”. 
 

Opret fodnote 
Der kan indsættes en fodnote på en linie i bunden af grafen. Dette gøres ved 
at vælge den pågældende side i ”Rapport sider til udskrivning”, højre 
museklikke og vælge “Opret fodnote”, der kommer nu en dialog boks frem 
på skærmen, hvor fodnoten kan skrives. 
 

Delete 
Delete sletter den pågældende side som er valgt. 
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Definitioner på af analysespørgsmål 
 

Lukket spørgsmål 
Spørgsmål, hvor svargrupperne er fastlagt på forhånd, for eksempel: Vil De 
stemme til folketingsvalget på tirsdag? Svargrupperne vil være: Ja, Nej, 
Måske/ved ikke. 
 
Som regel anvendes lukkede spørgsmål, når alle svarmuligheder kan 
forudses. 
 

Åbent spørgsmål  
Spørgsmål som ikke har foruddefinerede svarmuligheder, for eksempel: 
Hvordan vil De med egne ord beskrive forholdet til Fiktiv A/S? Eller: 
Hvordan vil De karakterisere Fiktiv A/S´s image i branchen? 
 
(Åbne spørgsmål kan i DeskTopSurvey tabuleres og grupperes, ved på 
DATA siden at oprette svargrupper, dermed bliver det åbne spørgsmål 
muligt at segmentere og lave statistik ud fra.). på 
 

Skala spørgsmål  
Spørgsmål som besvares på en lineær skala , for eksempel: Hvordan vil De 
på en skala fra 1 til 5 vurdere følgende forhold hos Fiktiv A/S: 
Service? 
Pris i forhold til kvalitet? 
O.s.v. 
 
I DeskTopSurvey kan De bruge dobbeltskalaer, således at De kan afdække 
forholdet mellem f.eks. præstation og betydning. 
 
F.eks.: “Hvorledes vurderer De Fiktiv A/S´s produktudvalg, på en skala  fra 1 
til 5"? (Præstation). 
 
Og: “Hvor stor betydning har et bredt produktudvalg for Dem, på en skala  
fra 1 til 5"? (Betydning).typer  
 

Numeriske spørgsmål 
Spørgsmål, som besvares med et tal, f.eks.: Hvor stor er jeres omsætning? 
Respondenten svarer så “1.100.000 kr.” 
 
Derefter kan man i “Rapport” segmentere i ét niveau i intervaller, som man 
selv bestemmer. 
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Datafangst via INTERNET eller INTRANET 
Et hvilket som helst spørgeskema oprettet i DeskTopSurvey, kan eksporteres 
til ASP, og dermed lægges på Internettet eller e-mails. 
 
Skal analysen bruge jeres eget logo kan man under mappen “Grafik” 
udskifte MMB’s logo, med jeres eget logo. 
Mappen “Grafik” findes som standard under mappen MMB Software - 
DeskTopSuvey. 
  
HUSK at billedefilen skal have samme navn og format som MMB’s 
billedefil dvs. logo.jpeg. 
 

Internet indstillinger 
 
 

Følgende parametre kan/skal indstilles: 
 
 
 
 
R
e
s
p
o
n
s
 
k
o
n
t
r
o 
 

1. “Uden login, uden cookie -lås”. Vælges denne kontrolform kan 
respondenterne svare flere gange på samme spørgeskema, og alle 
som kommer ind på URL- linket kan besvare spørgeskemaet. 

 
2. “Uden login, med cookie-lås”. Vælges denne metode, kan 

respondenterne kun besvare spørgeskemaet én gang, men alle som 
kommer ind på URL- linket kan besvare spørgeskemaet. Forsøger 
respondenterne at besvare spørgeskemaet mere end en gang, vil 
respondenten få en fejlmeddelelse, og svar nummer to vil ikke blive 
registreret.  

 
3. “Med login skærm””. Vælges denne kontrolform kan 

respondenterne kun besvare spørgeskemaet én gang og det er kun de 
personer som har modtaget et password som kan besvare 
spørgeskemaet. 
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4. “Med login i linket (query string)”. Vælges denne kontrolform kan 

respondenterne kun besvare spørgeskemaet én gang, og det er kun 
de personer, som har modtaget et password, som kan besvare 
spørgeskemaet. Forskelle på denne og ovenstående metode er at 
respondenterne ikke skal bruge ressourcer på at logge ind. I stedet 
skal respondenterne bare klikke på det unikke link, med password, 
som er udsendt via e-mail. I linket er der et password indsat, og 
dette sikre at respondenten kun svarer en gang. 

 
 

5. “Via cookies” skal indstilles, hvis respons kontrol “Uden login, med 
cookie-lås” anvendes.  

 
 

6. “Beskyttet folder til resultatfil og password fil”. Resultats-filen 
(navn.txt) bliver som standard placeret i samme bibliotek som ASP 
filen. Hvis du ikke ønsker denne placering så indtast en ny (f. eks. 
http://www.mmb.dk/private/ ). I den samme mappe som resultaterne 
placeres skal passwordene også placeres.  

 
7. “URL der skal linkes til fra “Fortsæt...” Når ASP siden aktiveres 

kommer der en tekst der siger “Tak for besvarelsen, tryk fortsæt” 
hvor fortsæt er et aktivt link. Udfyld ovenstående for at bestemme 
hvortil respondenten sendes, når han trykker på linket. 

 
8. "Vælg en "Style"". Her vælges, hvorledes Internatanalysen skal se 

ud. Tryk på  og vælg efterfølgende blandt de 156 professionelle 
designet styles. Til venstre på skærmen, er alle de forskellige style s 
der kan vælge imellem og klikke man på en af dem, vil der være et 
preview i højre side. Vær opmærksom på at det ikke er et preview af 
den aktuelle analyse, men en generel analyse. 

 
9. “Generer passwords automatisk”. Ønskes tilfældige passwords 

sættes et flueben ud for denne indstilling.  
 

10. “Online resultater”. Hvis man ønsker at følge med i, hvor mange og 
hvordan respondenterne besvarer Internatanalysen, kan man ved at 
markere denne indstilling følge med i besvarelserne online. Når du 
har trykket ”Opret Internet analyse” bliver du spurgt om, hvilket 
password, der skal give adgang til resultaterne. Indtast et password 
eller anvende DTS forslag. 
Ud over analyse- filerne, skabes nu også en ”- visresultater” fil, 
som også skal oploades til serveren. Filerne får samme navn som 
selve analysen + “-visresultater.asp”. Indtast passwordet og du har 
nu adgang til online resultaterne. Hvis der endnu ikke er nogen 
besvarelser i analysen får du følgende besked ”Datafilen 
[/scripts/recep_ds.txt] kunne ikke findes, kontroller at filen er 
placeret i den korrekte mappe”. 

 
11. E-learning. Afklikkes denne indstilling kan man via Internettet stille 

en række spørgsmål, som respondenterne skal svar på og når hele 
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spørgeskemaet er besvaret, får respondenterne feedback på, hvilke 
spørgsmål de har svaret korrekt, og hvilke spørgsmål de har svaret 
forkert.  Inden spørgeskemaet oploades til Internettet skal den 
rigtige besvarelse indstilles. Dette gøres i Design. Højre klik på 
hvert enkelt spørgsmål og vælg efterfølgende ”Indstil facitliste”. Ud 
for den rigtige besvarelse tildeles scoren 100. Gem efterfølgende 
disse indstillinger under ”Filer” og indstil nu Internet indstillingerne.  

 
12. “Før måling (Kursus mode)” og “Efter måling (Kursus mode)” 

anvendes, hvis man ønsker at lave kursus målinger via Internettet. 
Til dette kan alle de ovenstående login procedurer anvendes.       

 
13. "Inkluder ID-felter". 

 
14. Tillad ”Afbrudt interview”. Hvis det skal være muligt for 

respondenten af lukke en Internetanalyse ned og efterfølgende åbne 
den igen uden at skulle besvare de samme spørgsmål igen, markeres 
denne indstilling. BEMÆRK funktionen kan kun anvendes, hvis 
Internet analysen er på flere sider (husker kun de resultater, som er 
sendt af sted). 

    BEMÆRK, denne funktion kan ikke anvendes sammen med jumps. 
 
Dermed er det muligt at lave et ID felt på Internatanalyser. Det gør det 
muligt at identificere respondenterne i en Internatanalyse (til brug bl.a. i 
DTSVieweren).  
 
Når alle indstillingerne er foretaget tryk på "Opret Internet analyse" og der 
vil blive skabt en HTML- og en ASP-fil.   
 
 
I det følgende kan du se en beskrivelse af hvorledes det virker: 
 
Hvordan virker det? 
ASP-filen  ”navn1.asp” “peger” på asp filen, som derefter samler dataene og 
skriver dem til txt filen. De tre nøglekommandoer er: 
 
ASp filen (navn1.asp): 
 
<form  action="navn.asp" method="POST" 
title="Spørgeskema"> 
 
Hvis du for eksempel ønsker at email dit spørgeskema, så skal du sætte din 
hjemmesides URL foran filnavnet i ovenstående sætning: 
 
 <form  action="http://www.mmb.dk/navn.asp" method="POST" 
title="Spørgeskema"> 
 
Nu vil dette spørgeskemas data blive sendt til mmb hjemmeside og samlet 
op af navn.asp 
 
ASP filen: 
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<Center><H1><B><A HREF 
="http://www.mmb.dk">Fortsæt..</A></Center></H1
></B> 
 
Ovenstående sætning fortæller hvor respondenten “sendes” hen, når 
vedkommende trykker på “Fortsæt..”. Skift URL ud med din egen. 
 
og 
 
If 
MyFileObject.FileExists(Server.MapPath("navn.tx
t")) THEN 
Set 
MyTextfile=MyFileObject.OpenTextFile(Server.Map
Path("navn.txt"),8,TRUE) 
MyTextFile.WriteLine(var1) 
ELSE 
Set 
MyTextfile=MyFileObject.OpenTextFile(Server.Map
Path("navn.txt"),8,TRUE) 
 
Ovenstående skal du normalt ikke røre ved, dog kan det forekomme at du 
ønsker at lægge navn.txt (filen hvor interview dataene samles) et andet sted 
end der hvor asp filen ligger. I det tilfælde kan du tilføje den ønskede 
placering alle steder hvor der står navn.txt.  
 
Flere svar fra samme computer: 
 
Hvis du ønsker at din respondent skal kunne svare mere end en gang, så skal 
du slette følgende linier i .asp filen (understreget) 
 
<% 
Set 
MyfileObject=Server.CreateObject("Scripting.Fil
eSystemObject") 
If Request.Cookies("dtssurvey") = "yes" THEN 
response.write("ERROR! You have allready 
answered once") 
ELSE  
Response.Cookies("dtssurvey")="yes" 
response.Cookies("dtssurvey").Expires = "Dec 1, 
2002" 
If 
MyFileObject.FileExists(Server.MapPath("navn.tx
t")) THEN 
Set 
MyTextfile=MyFileObject.OpenTextFile(Server.Map
Path("navn.txt"),8,TRUE) 
MyTextFile.WriteLine(var1) 
ELSE 
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Set 
MyTextfile=MyFileObject.OpenTextFile(Server.Map
Path("navn.txt"),8,TRUE) 
MyTextFile.WriteLine(var2) 
MyTextFile.WriteLine(var1) 
END IF 
MyTextFile.Close 
END IF 
%> 
Udløbsdato: 
 
Linien: 
response.Cookies("dtssurvey").Expires = "Dec 1, 
2002" 
 
styrer hvonår din analyse har deadlinie og dermed ophæves barieren således 
at din respondent kan besvare skemaet (eller et andet skema fra dig) igen. Så 
husk at stil denne dato, hvis du skal spørge respondenten flere gange. 
 
Bemærk: 
1. Din server SKAL kunne køre ASP 

 

Opsplitning af spørgeskemaet på flere side 
 

Ønsker du, at din Internet analyse skal opsplittes på flere sider f.eks. 
et emne pr. side gøres dette på følgende måde: 
 

1. Opret alle spørgsmålene i Design. Det vil sige, når du er sikker 
på, at der ikke flere rettelser i spørgeskemaet, kan 
sideadskillelsen anvendes.  

 
2. Klik herefter på det spørgsmål (baggrunden bliver grøn), hvor 

adskillelsen skal være. 
 

3.  Klik efterfølgende på denne knap i menulinien for at indsætte 
en sideadskillelse. 

 
 
 
 

 
Dermed indsættes følgende: 
 
 ”-----Internet side adskillelse nr.:1------ ” 
 
for at markere, at spørgeskemaet er opsplittet netop her: 
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Opret nu alle de sideadskillelser, du ønsker. Når dette er gjort 
vælges herefter ”Filer” i menulinien og ”Gem som”.  
 
Gå efterfølgende op i menulinien og vælg ”Internet” og indstil 
herefter de funktioner, der skal gælde for Internatanalysen. 

 

Jumps 
Vil du gerne ”styre” respondenterne, kan man indsætte jumps i 
spørgeskemaet. 
 
Dobbeltklik på  
 
”------Internet side adskillelse nr.: X--------” (se ovenfor). 
 
Denne sideadskilles gælder for de spørgsmål, der står ovenover og 
indtil næste sideadskillelse, hvis der er nogen.  
 
Vælg herefter det spørgsmål, hvor der skal oprettes et jump. 
Dette gøres ved at klikke på følgende dropdownboks: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
 
 
Vælg herefter, hvilken side respondenten skal styres hen til, når 
respondenten sætter kryds i netop denne besvarelse. Denne indstilling 
foretages ved at klikke på dropdownboks, som er placeret ud for hver 
svarmulighed. 
 
På skalaspørgsmål kan man kun oprette jumps på første skala. 
 
HUSK at alle forgreningerne i spørgeskemaet ALTID skal ende på 
samme spørgsmål!!!!!!!!!! 
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Indstil validering 
Ønsker du at respondenterne skal besvare ét eller flere af 
spørgsmålene i spørgeskemaet skal du bruge ”Indstil validering”. 
Denne funktion finder du under ”Internet” i menulinien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der kan valideres på følgende spørgsmål: Åbent, lukket, skala og 
numerisk spørgsmål.  
 
Åbent spørgsmål: Ved denne spørgsmålstype kan man bestemme om 
spørgsmålet skal/ ikke skal besvares. Skal spørgsmålet besvare skrives 
”1” ud for spørgsmålet i kolonnen ”Min. svar” efterfulgt af ”OK”. 
For de åbne spørgsmål har ”Max. svar” kolonnen ingen betydning. 
 
Lukket spørgsmål: Ved denne spørgsmålstype kan man bestemme, 
hvor mange kryds, respondenterne min. skal sætte i spørgsmålet. Skal 
respondenterne min. sætte 3 kryds i spørgsmålet, skrives 3 ud for 
spørgsmålet i kolonnen ”Min. svar”.  
For de lukkede spørgsmål har ”Max. svar” kolonnen ingen betydning. 
 
Skala spørgsmål: Ved denne type spørgsmål skal man indstille hvert 
enkelt kriterie. Valideringen kan foregå på to måde. Indtastes tallet 
”1” ud for skalakriteriet i kolonnen ”Min. svar”, skal respondenterne 
blot sættes ét kryds ud for den første skala (dette gælder også, hvis 
man kører en dobbelt skala). Skrives i stedet ”2” ud for skalakriteriet i 
kolonnen ”Min. svar”, skal respondenterne besvare begge skalaer før 
det er muligt at gå videre til næste spørgsmål. 
For skala spørgsmål har ”Max. svar” kolonnen ingen betydning. 
 
Numeriske spørgsmål: Ved denne type spørgsmål skal man indstille, 
hvilket interval besvarelse skal ligge imellem. Ud for det numeriske 
spørgsmål i kolonnen ”Min. svar” skrives den min. værdien, som skal 
gælde for det numeriske spørgsmål, og ud for ”Max. svar” skrives den 
max. værdi, som skal gælde for det numeriske spørgsmål. For begge 
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indstillinger gælder, at det tal, som indtastes hører med til 
”godkendte” tal i valideringen.  
 
Når alle valideringerne er indstillet gemmes spørgeskemaet, inden 
Internet indstillinger indstilles. 
 

E-mail flet 
 

1. Start med at indstille ”Udgående post indstillinger”. 
 
 
 
 

2. I Microsoft Outlook kan disse indstillinger findes under ”Funktion”, 
”Konti…” og ”Egenskaber”. 

a. ”Server til udgående post (SMTP). Din server til udgående post,  
  findes under fanen ”Servere”. 

b. Port. Standard indstillingen er 25, findes under fanen ”Avanceret”. 
c. I de tilfælde, hvor det kræver password at sende e-mails skal denne  

 indstillings markeres (Serveren til udgående post (SMTP) kræver  
 godkendelse).  

d. Indtast de respektive ”Brugernavn” og/ eller ”Adgangskode”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Afslut med ”Ok. 
 
4. Indsæt ”Passwordliste fil:”. 
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Dette gøres ved at trykke på knappen. HUSK Passwordlisten skal være 
i tekstformat. 

 
 
5. Indeholder Emaillisten navne på de respektive respondenter afklikkes 

indstillingen ”Emaillisten indeholder navn”. HUSK Emaillisten skal være i 
tekstformat. Formatet for en linie i en emailliste fil skal være:  

 ”emailadresse; navn” ny linie og ”emailadresse; navn”.    
 
 
6. ”Spørgeskema link” skal også udfyldes. I dette tilfælde har MMB oprettet en 

mappe på serveren, som hedder ”testmmb”. Derfor bliver linket 
“http://www.mmb.dk/testmmb/kundeanalysemmb1.asp”. 

 
 
 

7.  Efterfølgende afkrydses ”Automatisk login”. 
 
8. Indtast afsenderens navn i ”Afsender navn:”  

 
9. Indtast afsenderens e-mail adresse i ”Afsender Email”.  
 
10. Indtast ”Emnet” for e-mailen, efterfulgt af selv e-mailens tekst.  
 
11. I e-mailen skrives ##link## / ##navn## eller ##pw## for at indsætte 

henholdsvis spørgeskemalinket/ navnet på respondenten eller passwordet.  Det 
er også muligt at bruge knapperne under ”Tekst koder.  

 
12. Afslutningsvist vælges, den mappe hvor logfilerne skal placeres. Disse filer 

fortæller, hvilke e-mails, der blev sendt korrekt og hvilke som ikke er.  
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13. Inden e-mailen sendes af sted kan man klikke på ”Preview” for at se om  
 e-mailen ser ud som den skal. Det er muligt at bladre mellem de enkelte  
  e-mails ved at klikke på ”Forrige” eller ”Næste”. 

 
14. Tryk herefter ”Send” og dermed sendes e-mailen ud til respondenterne. Nu 

kan man så bare vente på besvarelserne, som placeres i mappen “script” jf. de 
tidligere indstillinger. 

 

Rykker e-mail 
 

1. Når analysen har været i gang i en periode, kan man efter 1 eller 2 uger 
sende en ny mail ud til de respondenter, som ikke har besvaret 
spørgeskemaet endnu. 

 
2. Først downloades den fil, som hedder ”navn-done.txt. Denne fil indeholder 

alle de passwords, som er blevet anvendt til at besvare spørgeskemaet. 
 
3. For at sende rykke e-mailen ud skal følgende indstillinger foretages: 
 
 
 
 
 
 
4. ”E-maillisten” og ”Passwordliste” skal være de to lister samme lister, som 

blev anvendt i starten af analysen. 
 
5.  Yderligere skal der også sættes flueben ud for ”Rykker udsendelse”. Dermed 

bliver det også muligt indstille ”Brugte passwordliste fil:”.  
 

6. Skriv e-mailen, husk at linke til spørgeskemaet via ##link## og tryk send.  
 
7. Nu skaber programmet en ny tekstfil (rykker-e-mails sendt til liste) med de e- 

mail adresse som rykkeren er blevet sendt til.  
 

8. Placeres Logfilerne i samme mappe som ved den første udsendelse 
 overskrives de filer som blev genereret ved første udsendelse. 

Tidsstempling 
Når en respondent har trykket ”Send” på en Internet analyse 
registreres datoen og klokkeslættet for afsendelsen. Ønsker man at se 
denne tidsstempling, skal man inden importen udføres, skal man i 
Design, oprette 2 åbne spørgsmål nederst i spørgeskemaet.   
 
Det andet sidste åbne spørgsmål, defineres som ”Password” også 
selvom man ikke anvender password i analysen. 
 
Det sidste åbne spørgsmål defineres som ”Tid”. 
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Udfør importen og det vil være muligt at se, hvornår og evt. hvilke 
password, der er blevet anvendt. 

Special 

Læs dette inden du anvender denne analysemetode!!!!! 
 
I de situationer, hvor dine respondenter ikke er online hele tiden eller ikke 
har adgang til en server hele  tiden, kan den nedenstående metode anvendes 
til at indhente oplysninger på.  
 
Princippet bag denne metode er, at man via e-mail-systemet sender et 
spørgeskema ud til respondenterne. 
Herefter kan respondenterne så vælge at besvare spørgeskemaet med det 
samme dvs. online eller man kan vælge at gå offline, og så besvare 
spørgeskemaet senere. Hvis man vælger at gå offline og 
efterfølgende besvare spørgeskemaet, vil besvarelserne blive placeret i 
“udbakken” på respondentens e-mail system.  
 
Når man så efterfølgende er online igen, vil besvarelsen blive sendt og 
besvarelsen er nu klar til at blive importeret i DeskTopSurvey.     
 
Spørgeskemaet er grafisk så simpelt som muligt, da denne 
indsamlingsmetode også kan anvendes til at indsamle informationer via 
satellit. Dvs. at ønsker man et grafisk flot spørgeskema, skal man ikke vælge 
denne metode.   
 
Vigtigt! Denne indsamlingsmetode kræver, at følgende program 
“DeskTopSurvey2.exe” er installeret på respondentens computer. Dette 
program kan du få tilsendt hvis du kontakter MMB Software på 
tlf. 86 80 34 77. 
Dette lille program sendes ud via en e-mail ud til respondenterne. Herefter 
skal respondenterne ind og 
aktivere programmet én gang, før spørgeskemaet kan fungere.  
 

 

Guide til offline analyser 
Design: 

1. Start med at sende “DeskTopSurvey2.exe” ud til de enkelte respondenter. 
Respondenten skal efterfølgende oprette en mappe på c-drevet og installere 
programmet på harddisken. 

2. Programmet (DeskTopSurvey2.exe) skal efterfølgende aktiveres ude hos den 
enkelte respondent én gang 

3. Opret de ønskede spørgsmål i “Design”. 
4. Gem spørgeskemaet under “Filer” og navngiv filen 
5. Herefter vælges “Special” i menulinien og “Gem som tynd”. 
6. Navngiv filen og spørgeskemaet gemmes. Denne fil “filnavn.dts” vedhæftes 

en e-mail og sendes ud til respondenterne.  
7. Herefter skal du definere den e-mail adresse, hvor svaret skal sendes til.  
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8. Efterfølgende går respondenterne ind og åbner “filnavn.dts”, besvarer 

spørgeskemaet og trykker “Send” i bunden af skemaet.  
 
9. Nu oprettes der automatisk en e-mail, og når respondenten trykker send i e-

mail-programmet vil besvarelsen blive sendt.  
 

Data: 
 
10. Når dataene skal indhentes vælges “Avanceret” i menulinien, hvorefter “Pop 

3" og “Indstillinger” vælges. 
 
 
 
 
 
 
11. Herefter skal følgende indstillinger foretages: Dette er et eksempel på, 

hvorledes indstillingerne kunne se ud. Har I problemer, kan I kontakte os. 
 
 
 
 
 
 

12. Efterfølgende vælges “Hent fra POP3", og besvarelserne vil blive 
importeret i “Data”.  ’ 
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Scanner modul 
 
 

Arbejdsgangen for anvendelse af scannermodulet i DeskTopSurvey. 
 

 

Design - scanner 

Udskrivning- scanner 
Når afkrydsningerne fra et spørgeskema skal scannes ind i 
DeskTopSurvey, skal man også anvende DeskTopSurvey til at 
udskrive spørgeskemaet fra! 
 
Vælg ”Filer” og ”Print”. Afkryds ”Skemaet skal kunne scannes ind”, 
jf. nedenstående figur: 
 
Klik på knappen ”Print” for at vælge printer og 
indstil antal ønskede spørgeskemaer, der skal 
udskrives. 
 
 
Når man afkrydser ”Skemaet skal kunne scannes ind” indsættes der 
automatisk en stregkode nederst til højre på spørgeskemaet. Denne 
kode er unik for hvert enkelt spørgeskema. Udover stregkoden 
indsættes yderligere et ID (A1, A2, A3 etc.), som kan bruges til at 
identificere den enkelte respondent med. I de andre hjørner indsættes 
et positionsmærke, som programmet anvender til at justere scanningen 
efter. 

 

Udskrivning af 
spørgeskema fra 
DeskTopSurvey 

 

Scanning af 
spørgeskemaer  

Aflæsning af 
spørgeskemaer 
  
 

Kontrol/ 
rettelse af de 
indscannede 
data 
  

Overførsel af 
billeddata til 
mmb-data 
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Scanning 
 

Følgende krav skal overholdes, når spørgeskemaerne scannes ind: 
 
• Spørgeskemaerne skal scannes ind i 1 bit- sort/hvid (ikke 

gråtoner) 
• Spørgeskemaerne skal scannes som photo  
• Spørgeskemaerne skal scannes ind i 200 DPI 
• Spørgeskemaerne skal gemmes i BMP format 
• Den mappe, hvor spørgeskemabillederne gemmes i, skal være 

helt tom fra start. 
 
Vigtigt! Nogle scannere har funktioner som ”Noise reduction”, 
”Automatically crop image” etc. Alle disse funktioner skal slås fra, 
således billederne forbliver i den oprindelige størrelse.  
 
Når alle spørgeskemasiderne er scannet ind, er det vigtigt, at hver 
enkelt side i spørgeskemaet gemmes som ind ividuelle billeder, i en 
helt tom mappe på harddisken.  
 
Det gøres oftest ved at vælge ”Gem som” under ”Filer” i 
scannerprogrammet. Husk filformatet skal være BMP- format. 

 

Data- scanning 
 
For at importere de scannede billeder vælges ”Gå til” under ”Data”, 
hvorefter scannermodul vælges 

 

Aflæsning af billede-data 
 
Nyt projekt: 
 

Først indsættes den korrekte mmb-fil. Dette gøres ved at klikke på 
knappen ud for ”Spørgeskema (.mmb)”. 
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Herefter vælges den mappe, hvor alle de scannede billeder er placeret 
i. Dette gøres ved at klikke på knappen ud for ”Scannede 
spørgeskemaers placering:”. 

 
ID-Liste (valgfri):  

Ønsker man at indlæse et ID (Virksomhedsnavn og 
Respondentnavn), på de respondenter, som har 
besvaret spørgeskemaet, vælges filen ved at klikke 
på knappen ud for ”ID-Liste (Valgfri)”.  Filtypen 
skal være txt-format (Notesblok) og opstilles på 
følgende måde (fortløbende):  
 
Her er det vigtigt at holde styr på, hvilket papirspørgeskema, som er 
uddelt til den enkelte respondent. På spørgeskemaet lige over 
stregkoden indsættes et ID- felt A1, A2, A3 etc., som man kan bruge 
til at koble sammen med sin ”ID-Liste”.   
 
ID informationerne anvendes bl.a. i Vieweren, hvor det er muligt at 
klikke på søjlerne i fordelingsgraferne for at se, hvilke respondenter, 
der ligger bag tallene. 

 
Fortløbende nummerering (anonyme): 

Ønskes den enkelte respondent ikke identificeret, og er spørgeskemaet 
kun på 1 side, kan man med fordel afkrydse denne indstilling. Hermed 
kan man nøjes med kun at printe et spørgeskema ud i DeskTopSurvey 
for derefter at tage det ønskede antal kopier, man har behov for. Når 
man så skal scanne dataene ind afkrydses denne boks.  

 
Kalibrering: 

Anvendes, hvis man ønsker at ændre, hvor programmet aflæser 
krydsene i spørgeskemaet. 

 
Aflæs skemaer 

Når alle indstillingerne er fortaget, klikkes på knappen ”Aflæs 
skemaer”, hvorefter billederne opdannes til mmb- data. 

 
 
Eksisterende projekt: 
 

Hvis man scanner et meget stort projekt (mange respondenter og/ eller 
mange sider), kan man ikke altid når at foretage alle korrektionerne/ 
indtastningerne af åbne og numeriske spørgsmål på en dag. Derfor 
kan man under fanen ”Afslutning”, se nedenfor, vælge knappen 
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”Afslutte senere”. Hermed får man mulighed for at opdele 
korrektionerne over flere dage.  

 
Spørgeskema (.mmb): 

Indsæt den mmb-fil, som man anvendte, da scanningen begyndte.  
 
Scannede spørgeskemaers placering: 

Indsæt den mappe, hvor alle billedfilerne er placeret.  
 
Fortsæt korrektion: 

Tryk ”Fortsæt korrektion”, for at vende tilbage til det sted, hvor 
korrektionen stoppede sidste gang.   

 

Kontrol/ rettelse af scannede data 
 

Når scanningen af data er færdig, skal man kontrollere de udfyldte, 
tomme, dobbeltsvar, åbne og numeriske besvarelser. 
 
Hvis nogen af spørgeskemaerne ikke kan indlæses overhovedet, 
fremkommer en fejlliste, som fortæller, hvilke skemaer der skal 
scannes om. Denne liste kan kopieres til udklipsholderen.  

 
Udfyldte : 

Under denne fane vises, hvilke felter programmet har aflæst som 
afkrydsninger.  

 
 
 
 
 
 
 
 

I det ovenstående eksempel har programmet aflæst disse felter som 
afkrydsninger. To af de steder, som programmet har aflæst som kryds, 
er der i virkeligheden ikke kryds. For at fjerne disse ”fejl” kryds og 
dermed gøre feltet tomt igen, inden de importeres i mmb filen, klikkes 
på disse ”fejl” kryds.  
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Dermed ændres disse ”fejl” kryds til sorte felter.   
 
Gennemgå nu samtlige afkrydsninger for at se om scanningen er 
fortaget korrekt. 
Klik på ”Forrige” eller ”Næste” for at bladre videre til de andre kryds, 
som vises under udfyldte. 

 
 
 
Tomme: 

Under denne fane vises de felter, som programmet har aflæst som 
tommer felter. I nedenstående har programmet aflæst et kryds som et 
tomt felt, hvilket skal ændres, således det bliver aflæst som et kryds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For at ændre denne afkrydsning fra et tomt felt til en afkrydsning, 
klikkes på det aktuelle felt, hvorefter krydset bliver hvidt og 
baggrunden i boksen bliver sort. 
 
Gennemgå på ny alle de tomme felter og anvend ”Forrige” og 
”Næste” til at bladre mellem alle de tomme felter. 

 
 
 
 
Dobbeltsvar: 
 

Under fanen ”Dobbeltsvar” vises de steder, hvor respondenterne har 
afkrydset to steder i skala spørgsmål og lukkede spørgsmål (single 
besvarelser).  Da dobbelt besvarelse ikke er gyldig for skala 
spørgsmål og lukkede spørgsmål (single besvarelser) skal dette 
ændres/ rettes.   
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Er der sat to kryds i et skala spørgsmål og lukkede spørgsmål (single 
besvarelser), og det ene ikke er en overstregning af et forkert sat 
kryds, er man nødt til at fjerne begge afkrydsninger. Dette gøres ved 
at klikke på de scannede kryds. Gøres dette ikke manuelt, fjernes disse 
dobbeltkryds automatisk, når dataene overføres til mmb-format.  

 
Åbne    

Åbne spørgsmål skal manuelt indtastes. 
 
Start med at vælge, hvilket åbent spørgsmål, som skal indtastes. Tryk 
på pilen à for at indtaste næste respondents åbne besvarelse.  
 
Når alle besvarelser fra dette åbne spørgsmål er indtastet, vælges, hvis 
der er flere åbne spørgsmål, det næste åbne spørgsmål, hvorefter 
denne tekst inddateres etc. 
 
Ønsker man ikke at indtaste/ anvende ”teksten” fra de åbne 
besvarelser, kan man tabulere besvarelserne direkte ind i programmet. 
Dette gøres ved at klikke på knappen ”Ny gruppe”, hvorefter gruppen 
defineres og afkrydses. 
 

Numeriske     
Numeriske spørgsmål indtastes manuelt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik med musen ud for det første billede og brug herefter piletasterne 
til at navigere i indtastningsfelterne. 
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Afslut senere  
Denne funktion anvendes, når man ikke er blevet færdig med at rette/ 
indtaste besvarelser (åbne spørgsmål/ numeriske spørgsmål), og man 
på et senere tidspunkt ønsker at vende tilbage og foretage flere 
indtastninger/ rettelser. 

 
 
 
 
Endelig Afslutning 

Når man er he lt sikker på, at man ikke ønsker at fortage flere rettelser/ 
indtastninger klikkes på knappen ”Endelige Afslutning”. Herefter 
giver man projektet, med data, et helt nyt navn. 
 
Nu er der blot tilbage at bekræfte, om man ønsker at gemme billeder 
af de korrektioner, man fortaget under udfyldt/ tomme/ dobbeltsvar. 
Billederne gemmes i den oprindelige mappe, hvor mmb-filen er 
placeret i. 
 
Åben DeskTopSurvey programmet og vælg mellem ”Data” eller 
”Rapport” (husk at åbne projektet under ”Filer” og ”Åben”). 
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Kursus 
Design: 
 
Inden selve spørgsmålene designes, SKAL man tildele hver kursist en kode i 
form af firecifret tal 
kode. 
Denne kode skal kursisterne skrive på deres spørgeskema.  
 

Dette gøres ved at oprette en tekstboks  øverst i spørgeskemaet og skriv 
"Kode:___________________".  
Nu kan kursisterne så selv skriv den kode, de har fået tildelt. 
 
Yderligere kan man med fordel oprette en tekstboks med kursusdeltagernes 
navn, igen ved at indsætte en 
 tekstboks. 
 
Når et kursus så skal designes, skal man HUSKE på, at det kun er lukkede 
spørgsmål, der kan anvendes. 
 
Når et spørgsmålet er genereret, skal facitlisten indstilles. Dette gøres ved at 
højreklikke på spørgsmålet og 
 efterfølgende vælges “Indstil facit-liste”. Så fremkommer det nedenstående 
skærmbillede. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
Øverst i dette skærmbillede kan man se, hvilket spørgsmål der er tale om. 
Nedenunder vises svarmulighederne, 
som i dette tilfælde er 5 årstal.  
 
Det eneste man skal vide, når man indstiller facitlisten er, at ved det rigtige 
svar skal "Score" indstilles til 100. 

 

Data:   

For at kunne anvende kursus SKAL man gå op i "Avanceret" og 

efterfølgende vælge "Indsæt ID (kursus mode)". 

 
 

 



DeskTopSurvey manual 4 

 59 

Derved komme følgende skærmbillede frem, som består af følgende felter: 

 

"FØR"/"EFTER": Anvendes til at bestemme om det er en “før” eller “efter” 

indtastning man er i gang med. For at denne funktion kan fungere skal 

samtlige kursister/respondenter have en “før” og “efter”- måling. Dvs. at i de 

situationer, hvor en kursist/ respondent er forhindret i at deltage i en af de to 

målinger, skal vedkommendes ene besvarelse slettes ellers vil der opstå fejl i 

"Rapport". 

Når man skal skifte mellem "Før" og "Efter"- målingerne klikker man bare 

på knappen "Før", og derefter har man mulighed for at indtaste efter 

målingerne.   

 

 
 "Kode:" Dette felt SKAL udfyldes for hver enkelt kursusdeltager. 

Koden er som tidligere beskrevet en firecifret numerisk kode.    
 
 "Navn" Indtastning af kursistens/ respondentens navn. 
 
 "Start dato" Datoen for kursets.  
 
 "Instr. nr."  Dette felt bruges til at identificere instruktøren. 
 
 "Kursus nr." Er det nummer kurset har. 
 
 
INDTASTNINGEN: 
 
Selve inddateringen foregår på følgende måde: 
 
- Vælg om det skal være et "Før" eller "Efter" skema, der skal indtastes. Vi 
starter med et "Før" skema. 
 
- Først indtastes kursistens kode (skal udfyldes), og hvis der er et navn 
indtastes dette også. 
 
- Derefter indtastes kursisternes besvarelser. 
 
- Tryk efterfølgende på "Ny". 
 
- Indtast den næste kursists kode/ navn og dennes besvarelser efterfulgt af 
"Ny". 
 
- Dette gøres for samtlige kursister. 
 
Herefter trykkes på knappen "Før", hvor efter det bliver muligt at indtaste 
"Efter" skemaerne.  
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- Indtast efterfølgende koden og derefter vil navnet blive vist.  
 
- Indtast de nye besvarelser og tryk "Ny" efter hvert skema. Dette gøres, 
indtil samtlige "Efter"- målinger er indtastet. 
 
HUSK på, at når den sidste besvarelse er indtastet i “DATA” skal man ikke 
trykke “NY”, da programmet dermed skaber et tomt skema.  
 
En nem metode til at sikre, at der er lige mange “Før” og “Efter” skemaer, er 
ved at se om der er et lige antal 
spørgeskemaer. Dette kan man se oppe i venstre hjørne.  

I dette tilfælde er der 25 “Før” skemaer og 25 “Efter” skemaer.  
 
Rapport: 
 
I "Rapport" kan man ud over en fordelingsgraf og segmenteringen på hvert 
spørgsmål vælge fanen "Special". Ved at vælge denne fane får man 
mulighed for at se resultatet af kurset. 
 
Den første Rapport- side man kan vælge er "Gennemsnitlige resultater for 
kurset (Histogram)". 
 
Det fordelingsgrafen viser, er udviklingen for alle kursusdeltagerne taget 
under et. 
 
Den første graf (Før) viser, hvor mange spørgsmål kursusdeltagerne svarede 
rigtigt på ved den første måling, mens 
"Post" viser, hvor mange spørgsmål kursusdeltagerne svarede rigtigt efter 
kurset afholdelse.  
 
Forskellen mellem "Før" og "Post vises i søjlen "Forskel". 
 
Den sidste søjle viser et indeks af, hvor stor en forbedring der er sket i 
forhold til, hvad det var muligt at opnå. Det vil sige, hvis "Før" testen gav et 
resultat på 35 % og "Efter" testen gave et resultat på 50% giver det en 
forbedring på 15 % (Vises i Forskel-søjlen). 
 
Denne forbedring sættes i forhold til, hvor stor en forbedring det var muligt 
at opnå, i dette tilfælde 65 %. Det vil 
så give et indeks på 23 % 
 
Den næste Rapport-side, man kan vælge, er “Deltagernes resultater”. 
Denne side viser resultatet for hver enkelt 
kursusdeltager, samt en summeret beregninger af gennemsnit og 
standardafvigelsen for hele kurset. 
 
 
Standardafvigelsen på før og efter målingerne illustreres grafisk nederst på 
siden. 
 
Den tredje side, som man har mulighed for at udskrive, er “Gennemsnitlige 
resultater (spørgsmål for 
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spørgsmål)”. Her vises ”Pre”, “Post”, “Diff” og “Index” for hvert enkelt 
spørgsmål.  
 
Den sidste side man kan vælge er "Feedback til deltagere" efterfølgende 
fremkommer nedenstående skærmbillede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derefter kan man så vælge, om man vil have feedback på "Før" 

besvarelserne eller "Efter” besvarelserne. 
Hvis det kun er enkelte kursister, man ønsker feedback på, vælges de 
respektive kursister ved at dobbeltklikke på 
koden.  
 
Hvis feedback ønskes for alle deltagerne vælges knappen “Alle” efterfulgt af 
"Ok". 
 
VÆR opmærksom på, at det kun er de kursister, som har fejl i deres 
besvarelser, som vil komme frem i 
 “Rapportsider til udskrivning”. 
 
Derefter vælges den deltager, man ønsker at få feedback på, ved at 
dobbeltklikke på deltagerkoden i "Rapportsider 
til udskrivning:" 
Hermed fremkommer de spørgsmål, hvor kursisten ikke har svaret rigtigt og 
derefter hvilke svar, der var rigtige. 
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DeskTopsurvey Viewer 
 

Vieweren er en interaktiv analyserapport hvor man nemt, enkelt og 
direkte på skærmen kan jonglere med analyseresultaterne. 
Den er gratis og den nyeste version kan altid downloades fra 
DeskTopSurveys hjemmeside: 
 www.desktopsurvey.dk 
 
Brugbarheden af dette værktøj er enorm. 
 
Du kan distribuere dine analyseresultater til hvem du vil via email, og 
de kan derefter selv gå dybere i tallene. 
Hvis DTSVieweren bruges sammen med “Split analyser” kan man for 
eksempel lave interaktive rapporter til hver enkelt afdeling i en 
virksomhed (Så kan de lege med deres egne resultater uden at kunne 
se de andre afdelingers, eller måske netop i sammenligning med de 
andre?).  
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