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1. Varje morgon skickar de olika huvudmännen e-post till en mailbox hos 
Ipsos-Archway, mailet innehåller den information som behövs för intervjun 
samt unikt id-nummer för att möjliggöra kontroller i den s.k. 
karantänsapplikationen. Dessa mail automathanteras av en programvara som 
tolkar dem och lägger över informationen till karantänsapplikationen löpande. 
Processad e-post raderas automatiskt. Karantänsapplikationen står i fysisk 
server-form i Härnösand. Den är skyddad med brandväggar. 
 

2. Karantänsapplikationen: 
Var dag innan intervjuarbetet startas aktiveras en funktion i 
karantänsapplikationen, där det görs en bearbetning av de senast 
inkommande respondenterna. Först kontrolleras de mot en s.k. svartlistning 
av telefonnummer och unikt id-nummer, så att de som valt att inte bli 
uppringda inte väljs ut och sedan görs det en matchning av unikt id-nummer  
så att inte samma personer blir uppringda för ofta. Karantänsapplikationen 
håller reda på när en viss person senast blev utvald att få delta i 
undersökningen. Karantänsapplikationen är en sluten process. En sluten 
process - det inte är någon som har insyn i den, utan den är isolerad från 
intervjusystem och rapport. De som programmerar den kan välja att se på 
data som finns där, men ingen annan. Karantänen rensas efter 90 dagar. 30-
dgrs-karantänen töms vartefter. I karantänen finns inga övriga uppgifter till 
ip än telefonnummer och unikt id-nummer . 

THM ger uppdraget om urval från 
BC till systemleverantören. 
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3. Intervjuförfarandet: 
Urvalet skrivs från karantänsapplikationen direkt in till IB:s intervjusystem, 
föregående urval skrivs över så att inget urval sparas där. 
Svaren från intervjuerna sparas i en textfil. Känsliga uppgifter exkluderas 
från sparningen.  
 
Backuper görs dagligen. Dessa innehåller inga känsliga uppgifter som är 
kopplade till undersökningen. (d.v.s. unikt id-nr, adresser, telefonnummer 
och klockslag)  eftersom de raderas innan sparningen. 
Backuper av data spara ca 1 kvartal, därefter skrivs de över med automatik. 

4. Svarsdatat från intervjusystemet bearbetas av Ipsos Observers 
DataProcessor en gång i veckan. Vid export till webbrapporten stoppas 
textfilen in i en spss-fil som skickas till Ipsos-Archway via e-mail. 

Webbrapport Svarsdata 
Internet 

5. Presentation: 
Ipsos-Archway importerar svarsfilen (som inte innehåller några 
individavslöjande uppgifter) till webbrapportens databas en gång i 
veckan, och resultatet av senaste veckans intervjuer blir tillgängliga 
för webbrapportens användare. 


