
 
• Du kommer först till denna sida där du loggar in med dina inloggningsuppgifter.

 
• Klicka på Ny Testperson.

 
• Nedanstående sida visas. Här skriver du in bakgrundsinformation om testpersonen. Du måste 

ange för- och efternamn eller Testperson-ID, samt kön. Födelsedatum måste fyllas i då testålder 
genereras automatiskt utifrån testdatum. Klicka på Spara.

 



• Nedanstående sida visas. Markera rutan vid testpersonen och klicka på Tilldela nytt test. 

 
• Nedanstående sida visas. Välj den version av Beckskala (BDI-2 eller BAI) du önskar administrera 

och klicka på Tilldela.

 
• Nedanstående sida visas. Klicka på Ny testledare och fyll i uppgifterna. Klicka på Spara.

 



• Välj sedan Manuell inmatning (mata in poäng från besvarad skattningsskala), Skärmadministrering 
eller Fjärradministrering på skärm. Nedanstående sida visar Manuell inmatning.

 

• På fliken Bakgrundsuppgifter fylls relevant information i. 
• På fliken Svar matas poängen in för den besvarade skattningsskalan. Om Visa uppgiftstexten 

markerats, visas påståendet utskrivet när rutan vid respektive påstående klickas i. Avsluta med att 
klicka på Spara och stäng. 

 

 
• Klicka på Generera rapport.

 



• Nedanstående sida visas. Markera den information som du önskar inkludera i resultatsamman-
ställningen, och klicka på Generera rapport. Resultatsammanställningen laddas ned som en PDF.

 
• Vid Skärmadministrering och Fjärradministrering på skärm besvarar testpersonen direkt på 

 skärmen.

 
• Vid Skärmadministrering, klicka på Starta test. Observera att du måste tillåta popupfönster för 

Q-global för att skärmadministrering skall fungera. 
• Nedanstående sida visas på skärmen. Testpersonen kommer vidare genom att klicka på pilen nere 

till höger. 

 



• Testpersonen besvarar först några bakgrundsuppgifter.

 
• Sedan presenteras hur skattningsskalan besvaras.

 
• Sedan besvarar testpersonen skattningsskalan.

 



• När testpersonen besvarat skattningsskalan visas nedanstående bild på skärmen.

 
• När testpersonen har skickat in formuläret kan skärmen stängas ned.

 
• Ett e-postmeddelande skickas automatiskt till testledaren, som kan logga in och generera en 

 resultatsammanställning. Klicka på testpersonens namn.

 
• Klicka på vald testning och sedan på Generera rapport.

 



• Vid Fjärradministrering på skärm skickar testledaren en e-postinbjudan till den testperson som ska 
besvara vald version av Beckskala. 

 
• Fyll i e-postadressen och klicka på Förhandsgranska och skicka inbjudan. När du granskat 

e-postmeddelandet, klicka på Skicka inbjudan. 
• Testpersonen får ett e-postmeddelande. Genom att klicka på länken Klicka här kommer 

test personen direkt till skattningsskalan. Sedan är stegen de samma som beskrivits för 
 Skärmadministrering. 
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