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Hvordan laver jeg ”relaterede felter” under min deltagerkategori? 

I nogle tilfælde kan det være nyttigt at kunne oprette såkaldte relaterede 

felter under deltagerkategorierne. Med relaterede felter menes et 

spørgsmål der er betinget af, hvad deltageren svarer i et forgående. I 

Conference Manager skal du bruge funktion ’relaterede oplysningsfelter’ 

under din(e) deltagerkategori(er), når du vil lave relaterede spørgsmål.  

Relaterede felter-ikonet findes ud for de enkelte deltagerkategoriers 

oplysningsfelter til højre og ser sådan her ud. 

 

Når du opretter et oplysningsfelt i systemet under din deltagerkategori, er det oplysningsfelterne af 

typerne ’Fritekst’ og ’Checkbox’, du kan relatere andre spørgsmål (oplysningsfelter) til.  

Det vil altså sige, at du ikke kan relatere et nyt oplysningsfelt til et ’Vælg mellem svarmuligheder’-

oplysningsfelt, hvor du har givet deltaferen Ja/Nej-mulighederne for svar og gerne vil relatere et 

nyt spørgsmål (oplysningsfelt) til f.eks. Nej-svaret. Ønsker du at gøre dette, skal du i stedet lave to 

checkbokse; en for Ja samt en for Nej, og så relatere det ønskede felt til Nej-svaret.  

 

Eksempel 

Case: Som en del af tilmeldingen vil du gerne vide, om deltagerne vil modtage jeres nyhedsbrev 

og hvis de svarer ja, vil du gerne vide hvilket tema, de er mest interesseret i. Du ønsker derfor at 

oprette et relateret felt om tema til det foregående felt om nyhedsbrevet.  

 

1. Opret oplysningsfelt vedr. nyhedsbrev 

Du skal starte med at oprette to oplysningsfelter af typen ’Checkbox’:  

- Jeg ønsker at modtage nyhedsbrevet 

- Jeg ønsker ikke at modtage nyhedsbrevet 

Begge felter skal gøres ikke-obligatoriske, da deltageren skal have 

mulighed for at vælge den ene fra og den anden til.  

Tip: Når du opretter to checkboks-felter, kan det være en god idé, at 

oprette en grupperingsoverskrift, som viser, at de to checkbokse ”hører 

sammen”, da det vil gøre det mere overskueligt for deltageren ved 

tilmelding. Grupperingsoverskriften tilføjes ved at klikke på ’Tilføj 

gruppering’.  

Når du har oprettet begge ’Checkbox’-felter, vil din deltagerkategori se 

sådan her ud i back end:  

 

OBS!  

Det nærliggende vil være at 

oprette et oplysningsfelt af 

typen ’Vælg mellem 

svarmuligheder’, hvor du 

definerer Ja tak og Nej tak som 

svarmuligheder. MEN du kan, 

som også nævnt øverst i denne 

guide, ikke relatere et 

efterfølgende spørgsmål 

(oplysningsfelt) til et svar, og 

derfor skal du enten bruge 

’Checkbox’ eller ’Fritekst’. 
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2. Opret oplysningsfeltet, du gerne vil relatere til et af de forgående 

Du kan nu oprette et nyt personoplysningsfelt. 

Her kan du f.eks. vælge typen ’Vælg mellem 

svarmuligheder’.  

Her skal du første angive et navn, dernæst 

svarmulighederne.  

 

Og til sidst hvorvidt feltet skal være 

obligatorisk eller ej.  

 

Afslut med ’Vælg’.  

 

 

 

Du skal nu klikke på ’Vælg relateret felt’-ikonet til højre ud for tema-feltet og vælge, at det skal 

være relateret til checkboks-feltet ’Jeg ønsker at modtage nyhedsbrevet’: 
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Du kan nu se, at det sidste oplysningsfelt relaterer sig til felt nr. 

5, da det sidste felt, tema-feltet, har et lille 5-tal ud foran sig 

helt til venstre.  

 

 

I front end ser det sådan her ud, når deltagerne tilmelder sig alt efter om de klikker i checkboksen 

for ”Jeg ønsker at modtaqe nyhedsbrevet” eller ”Jeg ønsker ikke at modtage nyhedsbrevet”: 

Hvis de klikker af i checkboksen med ”Jeg ønsker at modtage nyhedsbrevet”  

 

Hvis de klikker af i checkboksen med ”Jeg ønsker ikke at modtage nyhedsbrevet”  

 


