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Formål for undersøkelsen

Forstå hvem som bruker Nettskjema og til hva

Hvordan Nettskjema fungerer i dag, hva kan gjøres bedre? 

Hva vi bør prioritere i det fremtidige arbeidet med Nettskjema

Legge grunnlag for bedre brukerinvolvering i det fremtidige arbeidet – lage en «brukerbank»



Om undersøkelsen
• Målgruppe: Alle som bruker admin-delen av Nettskjema for å lage eller 

administrere skjemaer
• Undersøkelsen sendt ut på e-post til alle som har redigeringsrett til et skjema

• 14935 invitasjoner på e-post
• Den norske versjonen lenker til engelsk versjon
• Også lenket opp på forsiden av nettskjema.no, «Gi oss din tilbakemelding»

• Mottok 1007 svar i perioden 26. mai til 18. juni
• Svarprosent ca 7 % – ganske lav; antagelig mange "inaktive" brukere blant de 14935 inviterte
• Engelsk: 31 antall svar

• NB: Svarene fra engelsk skjema og forsiden av nettskjema.no er ikke tatt med i 
denne analysen 

• – men ønsker man å gjøre analyse av disse er det enkelt; bytt ut svarsettet i Excel-analysefilen 
med svarsettet fra de andre skjemaene







OPPSUMMERING
Et veldig overordna blikk på de foreløpige resultatene og  veien videre



• Nettskjema er en populær tjeneste! 
• 1007 svar og svært mange fritekst-svar viser at mange har et stort 

engasjement rundt tjenesten og er opptatt av den videre utviklingen
• Ord som «sikkert», «nyttig» og «brukervennlig» går igjen når brukerne skal 

beskrive Nettskjema med egne ord

• «Enkelt» er det desidert mest brukte ordet for å beskrive Nettskjema!
• «Nettskjema er enkelt å bruke» er også en av hovedgrunnene folk oppgir når 

vi spør hvorfor de bruker Nettskjema (i tillegg til sikkerhet/personvern og at 
Nettskjema er verktøyet som anbefales/er tillatt ved institusjonen).

OPPSUMMERING



• En del gir likevel uttrykk for at Nettskjema er litt for enkelt. 

• Det er mange som ønsker seg ny funksjonalitet, men også mye fokus på 
forbedring av eksisterende funksjonalitet

• Hovedvekten av ønskene og utfordringene brukerne er knyttet til byggeren og til 
resultat-siden
• Det de aller fleste ønsker seg er bedre støtte for analyse i Nettskjema (flere 

grafer, kunne sortere/filtrere og sammenligne), og til dels flere/bedre 
eksportmuligheter
• Mange behov knyttet til byggeren, særlig mange ønsker seg:

• Bedre funksjonalitet for avhengigheter/dynamiske spørsmål
• Å kunne gjenbruke spørsmål fra andre skjema (spørsmålsbank)
• En mer brukervennlig bygger, hvor det er enklere å få oversikt og endre rekkefølge på 

elementer. Herunder kommer også små «enkle» forebedringer som å kunne endre 
spørsmålstype fra radioknapper til avkrysning

OPPSUMMERING



• Deling av skjema er trøblete for enkelte, både på invitasjonssiden og 
rettighetersiden («tungvint å måtte finne folks brukernavn!»)
• Noen små-irritasjoner går også igjen i fritekstsvarene

• «Slett alle svar»-knappen er for lett å trykke på (skisser til foreslått utforming finnes i 
Zeplin, men er ikke implementert)

• Organiseringen av Mine skjema er lite brukervennlig. I den store sammenhengen ser 
vi at denne typen ønsker er mindre viktige og havner langt ned når respondentene 
må prioritere det opp mot andre ønsker

• Mobiltilpasning av admin-grensesnittet er overraskende lite viktig (tildels
uviktig) for respondentene, i alle fall vurdert opp mot andre 
utviklingsønsker
• Gruppene er forskjellige, feks lager tek.adm.-ansatte kortere skjema og 

langt oftere påmeldingsskjema enn de andre, men det er likevel store 
overlapp i hvilke forbedringer man ønsker seg  

OPPSUMMERING



Sørge for god brukerinvolvering i det videre 
utviklingsarbeidet

Omtrent en tredjedel av de som har svart ønsker å hjelpe oss i utviklingsarbeidet! Dette er en kjempemulighet til å få input i design-
og utviklingsfasen, for å sikre at vi bygger riktig ting og at vi bygger tingen riktig. 
Eksempelvis, hvis vi bestemmer oss for å jobbe med funksjonalitet X, kan vi enkelt gå inn i svarsettet og kontakte faktiske brukere som 
har ønsket seg dette for å høre mer om hvorfor og hvordan, og få tilbakemeldinger på konsepter og funksjonalitet.



HVEM ER RESPONDENTENE?
DEL 1: BAKGRUNN
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HAR DU BRUKT NETTSKJEMA TIL Å LAGE ELLER ADMINISTRERE SKJEMA?

HVA BETYR DET?
«Alle» som har svart på undersøkelsen er i målgruppen!
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FHI - Folkehelseinstituttet

NLA Høgskolen
HiMolde - Høgskolen i Molde

HiØ - Høgskolen i Østfold
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

OUS - Oslo universitetssykehus
- Annet

Nord Universitet
INN - Høgskolen i Innlandet

USN - Universitetet i Sørøst-Norge
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

UiT - Universitetet i Tromsø
OsloMet - Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet

UiO - Universitetet i Oslo

HVILKEN INSTITUSJON TILHØRER DU?
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HVILKEN STILLING ELLER ROLLE BESKRIVER DEG BEST?



11%

19%

54%

16%

0 100 200 300 400 500 600

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ukentlig

Månedlig

Noen ganger i året

Sjeldnere

HVOR OFTE BRUKER DU NETTSKJEMA TIL Å LAGE ELLER 
ADMINSTRERE SKJEMA?



4. Hva er formålet med skjeamene du lager 
eller administrerer?
Hvis det varierer mye, ta utgangspunkt i de mest avanserte skjemaene
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4. Hva er formålet med skjemaene du lager eller administrerer? (flere 
mulige svar)
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4. HVA ER FORMÅLET MED SKJEMAENE DU LAGER ELLER ADMINISTRERER? (FLERE VALG MULIG) 
HVA HAR DE ULIKE GRUPPENE SVART?

VITEN. ANSATTE - 377 STK TEKADM - 473 STK STUDENTER - 103 stk PHD - 69 STK
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4. HVA ER FORMÅLET MED SKJEMAENE DU LAGER ELLER ADMINISTRERER? 
FORDELING PER GRUPPE - PROSENT 

(MEN HUSK: FLERE VALG MULIG) 

VITEN. ANSATTE - 377 STK TEKADM - 473 STK STUDENTER - 103 stk PHD - 69 STK

HVA BETYR DET?
Det er flere forskjeller mellom hvordan gruppene bruker Nettskjema (se notat-felt for utdypning)



«Opptaksprøve»

«Holde oversikt over fag og fremmøte»

«Innmelding av anskaffelsesbehov»

«Votering i årsmøter eller politiske møter»

«Melde feil og utviklingsønsker i tredjepartsystemer. Melde inn nye brukere i tredjepartsystemer.»

Fritekstfeltet for «Formål: annet» viser stor variasjon i hva Nettskjema brukes til



5. Hvor lange er skjemaene du typisk lager 
eller administrerer?
Hvis det varierer mye, ta utgangspunkt i de mest avanserte skjemaene
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HVOR LANGE ER SKJEMAENE DU TYPISK LAGER ELLER 
ADMINISTRERER?
Hvis det varierer mye, ta utgangspunkt i de mest avanserte skjemaene
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5. HVOR LANGE ER SKJEMAENE DU TYPISK LAGER ELLER ADMINISTRERER?
- FORDELING PER GRUPPE - PROSENT

VITEN. ANSATTE - 377 STK TEKADM - 473 STK STUDENTER - 103 stk PHD - 69 STK

Flere forskjeller. PHD er gruppen som oftest lager lange skjema, mens tekadm.-ansatte oftest lager korte og sjelden skjema med 20+ spm. 
Kan trolig se dette i sammenheng med spm om «formål», hvor tekadm.-ansatte i langt større grad enn andre lager påmeldingsskjema.



• De aller fleste av de 1007 respondentene har laget skjema selv, mens resten har administrert 
skjema uten å ha laget skjema selv, eller ikke gjort noen av delene. 

• UiO utgjør majoriteten av respondentene, mens de resterende er eksterne brukere fra blant 
annet OsloMet og Universitetet i Tromsø.

• Nærmest halvparten av respondentene er teknisk/administrative ansatte, etterfulgt av 
vitenskapelige ansatte og studenter. 

• Nettskjema brukes toppen noen ganger i året for de fleste respondentene, mens noen bruker det 
månedlig. 

• Nettskjema brukes blant annet til både påmeldinger, Datainnsamling i forbindelse med forskning 
eller studier og annen datainnsamling (brukerundersøkelser, evalueringer etc.), Men Nettskjema 
brukes til mye mer enn dette. 

• Lengden på skjema varierer, men flesteparten lager eller administrerer skjema på rundt 11 til 20 
spørsmål.

OPPSUMMERING



4.1. Har du brukt Nettskjema 
sammen med Tjenester for 
sensitive data (TSD)?

Oppfølgingsspørsmål til de som valgte formål «Datainnsamling i 
forbindelse med forskning/studier» eller «Annet» - 438 stk
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HAR DU BRUKT NETTSKJEMA SAMMEN MED TJENESTER 
FOR SENSITIVE DATA (TSD)?

De fleste som fikk spørsmålet har ikke brukt Nettskjema sammen med TSD, men flere tror de kommer til å bruke det i fremtiden.



Tematisk kategorisering av 80 fritekstsvar

HVORDAN SYNES DU DET ER Å BRUKE NETTSKJEMA SAMMEN MED 
TJENESTER FOR SENSITVE DATA (TSD)? 
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Gjennomgangen av fritekst-svarene viser at respondentene er noe delt i sin vurdering av hvordan det er å bruke TDS sammen med 
Nettskjema. Det er flere som synes det er tungvint enn de som synes det er veldig bra, men flertallet gir uttrykk for at det fungerer bra eller 
greit nok (se påfølgende foiler for sitater i de ulike kategoriene).



“ Tematisk kategorisering av 80 fritekstsvar – «Hvordan synes du det er å bruke Nettskjema sammen med TSD?»

SITATER I KATEGORIEN «VELDIG BRA» 

Genialt.

«Veldig god! Og når det er noe som oppstår som vi ikke 
finner ut av selv, og kontakter dere eller TSD, får vi rask og 
god hjelp videre.»

«Syns det fungerer veldig bra, og har blitt enda enklere etter at 
dere har fått inn automatisk dekryptering og konvertering til .xls»

«Det er helt fantastisk,og alt fungerte som forventet, takk, 
men det kan være lurt å legge til flere språk f.eks. Arabisk, 
spansk osv.»

Fungerer veldig bra. 
Ønsker mulighet for 
utsending av skjema 
til telefonnummer i 
tillegg til epost.



“ Tematisk kategorisering av 80 fritekstsvar – «Hvordan synes du det er å bruke Nettskjema sammen med TSD?»

SITATER I KATEGORIEN «BRA» 

«Bra»

«Bra, men TSD er litt tungvindt og lite brukervennlig.»

«Stadig enklere. Opplever å få veldig god hjelp av dere ved 
tekniske spørsmål»

«Litt vanskelig å få på 
plass (hvor sender man 

spørsmål/søknader, mm) 
men fungerer utmerket og 
automatisert (daglig csv-

oppsummering av 
innsendte skjema) når det 

er i orden.»
«Syns stortsett det fungerer godt spesielt nå som jeg selv kan koble 
skjema til TSD. Ofte må jeg tilbake å endre i nettskjema, og da er det fint 
jeg kan administrere tilkoblingen selv.»

«Det fungerer fint. Mye bedre enn for noen år siden.»

«Lett å lage nettskjema og kople til TSD, men tungvint å jobbe i 
tsd»



“ Tematisk kategorisering av 80 fritekstsvar – «Hvordan synes du det er å bruke Nettskjema sammen med TSD?»

SITATER I KATEGORIEN «GREIT» 

«OK»

«OK. Flott dere automatiserer denne biten»

«Diktafon-appen er en katastrofe. Mistet et forskningsintervju. 
Selve nettskjema/TSD-delen er ok. 

Fint å ha sikkert sted å lagre sensitiv informasjon.»

Fungerer stort sett fint. Det er 
lett å komme i kontakt med 

brukerstøtte. 
Det er dog ønskelig med bedre 

dokumentasjon / 
kontaktkanaler for spesialiserte 

løsninger (for f.eks BankID
innlogging, trekking av 

samtykke, automatisk redirect
fra samtykkeløsning til 

nettskjema osv).
«Det fungerer som forventet. Alle har nytte av å ha Data Loader

installert, så den burde kanskje aktiveres automatisk.»

«Litt komplisert å sette seg inn i, men ok.»

Fungerer fint, det eneste er at små feil som kan dukke opp i skjemaet ikke 
kan korrigeres. Løser det med å lage et nytt skjema og åpne det for TSD.



“ Tematisk kategorisering av 80 fritekstsvar – «Hvordan synes du det er å bruke Nettskjema sammen med TSD?»

SITATER I KATEGORIEN «TUNGVINT» 

Omstendelig og 
vanskelig, men 
jeg lærer det vel 

…

Jeg syns det er veldig mye styr og gjør det ikke om jeg ikke absolutt må.

«Det går stort sett bra. Men det er en del funksjoner som burde automatiseres. 
Samtidig bør det være enklere å kunne redigere noe på tekst under veis. 

Tilgjengeligheten til de som kan TSD er ikke opptimal og ofte har de som svarer på 
telefonen som er oppgitt ingen kompetanse om dette verktøyet.»

Fryktelig tungvint. 
Mye feil med innlogging. 

Mye byråkrati for å få 
tilgang i det hele tatt. 

Svarene kommer inn som 
enkeltfiler per individ og lar 

seg ikke lett kombinere. 
[…] 

Tviler på at jeg kommer 
til å benytte meg av TSD 
igjen, og det er synd, for 
vi har absolutt behov for 

en slik tjeneste.

Kronglete, det er behov for å enklere laste inn oppdaterte skjema, etterhvert som de 
kommer inn uten å måtte laste inn alle. Fordi man har redigert og kvalitetsikret de man 
har lastet inn tidligere. Det er tungvint å måtte gjøre jobben på nytt. Veilerdne på nett 

er ikke brukervennlige

Krevende å sette seg inn i. Veldig lang responstid for å få aktivisert skjema. Dårlig 
løsning for selv-admnistrasjon, dette gjelder særlig på TSD siden. Unødvendig 

dobbeltarbeid med kodebøker ol for overføring av data. Mange feilkilder. Skjema må 
testes før bruk, en kan ikke stole på koblingen mellom nettskjema og TSD.

Det er en stund siden. Da måtte man dekryptere data med et program på innsiden. Jeg synes dette burde 
kunnes automatisere slik at data krypteres i nettskjema og dekrypteres automatisk i den andre enden. 

Spesielt viktig for mindre teknisk begavete vitenskapelige.



• De fleste som ble spurt om de hadde brukt Nettskjema sammen med 
TSD har ikke brukt det, men de fleste tror de kommer til å bruke det i 
fremtiden. 

• De som bruker Nettskjema sammen med TSD opplever det mer som 
tungvint enn at det fungerer veldig bra, men mesteparten syns det 
går fint å bruke de sammen. 

OPPSUMMERING



6. Hvorfor valgte du å bruke 
nettopp Nettskjema?
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6. HVORFOR VALGTE DU Å BRUKE NETTOPP NETTSKJEMA? 
(FLERE VALG MULIG)



En gjennomgang av 137 fritekst-svar viser at respondentene fremhever sikkerhet og personvern som grunnen til at de bruker Nettskjema. Her går det 
også igjen at det er standardverktøyet ved deres institusjon (og til dels i sektoren), mens flere har fått anbefalt Nettskjema som verktøy fra en kollega, 
veileder e.l.. Nettskjemas kostnader, eller mangel på, spiller også en rolle i hvorfor det blir brukt.    
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KOMMENTARER: HVORFOR BRUKER DU NETTOPP NETTSKJEMA?



• De fleste respondentene har valgt å benytte Nettskjema nettopp for at de 
mener det er enkelt å bruke. Etter dette er det det at enten er Nettskjema 
eneste tillatte verktøy ved deres institusjon eller at de ikke kjenner til andre 
tjenester. Kun et fåtall bruker nettskjema på grunn av TSD.

• Svært få svarer at de bruker Nettskjema for at den har funksjonalitet som 
andre tjenester ikke har. 

• Respondentene kommenterte også at de bruker nettopp Nettskjema på 
grunn av sikkerheten det tilbyr. Her går det og så igjen at det er 
standardverktøyet ved deres institusjon, mens flere har fått anbefalt 
Nettskjema som verktøy. Nettskjemas kostnader, eller mangel på, spiller 
også en stor rolle i hvorfor det blir brukt.    

OPPSUMMERING



7. Har du brukt andre tjenester for å 
lage digitale skjemaer (enten i 
jobb/studier eller privat)?
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7. HAR DU BRUKT ANDRE TJENESTER FOR Å LAGE DIGITALE SKJEMAER (ENTEN I 
JOBB/STUDIER ELLER PRIVAT)?

Litt over halvparten har brukt andre tjenester for å lage digitale skjemaer.
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HVILKE (HVIS NOEN) ANDRE TJENESTER FOR DATAINNSAMLING HAR DU 
BRUKT?



Ca halvparten av respondentene har fått spørsmålet (kun de som hadde brukt andre tjenester – 588 stk av 1007). 

Majoriteten av disse svarer at «Nettskjema er bedre på noen ting, men dårligere på andre». Mer enn 1 av 4 svarer at «Nettskjema er generelt 
bedre enn de andre tjenestene». Kun 8 % svarer «Nettskjema er generelt dårligere». 
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HVORDAN OPPLEVER DU NETTSKJEMA SAMMENLIGNET MED DISSE ANDRE TJENESTENE DU 
HAR BRUKT?
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FORTELL OSS GJERNE OM VI KAN LÆRE NOE AV DISSE ANDRE TJENESTENE! -
HOVEDKATEGORIER

Tematisk kategorisering av 204 fritekstsvar 

• NB: En kommentar kan tilhøre flere kategorier, siden mange snakker om flere ting i samme kommentar

• Den største andelen av tilbakemeldingene i de 204 fritekstsvarene handler om funksjonalitet som Nettskjema mangler eller bør forbedre.

• Mange peker også på presentasjon/analyse av svarene som et forbedringsområde.



1%
4%

4%
5%

2%
2%

3%
7%

9%
8%

15%
1%

1%
2%

2%
3%

3%
3%

4%
8%

14%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Veiledninger & hjelp
Rettigheter og deling

Uklart - vet ikke
Annet

Innhent - dele skjema
Innhent - utforming epost

Innhent - inivitasjoner&påminnelser
Grafisk - utseende

UX - brukervennlighet
Svar - eksport

Svar - presentasjon
Funksjoner - typeendring

Funksjoner - randomisering
Funksjoner - formatering&innhold

Funksjoner - spørsmålsbank
Funksjoner - booking

Funksjoner - flerspråklig
Funksjoner - oversikt&rekkefølge
Funksjoner - uspesifisert/generelt

Funksjoner - avhengigheter
Funksjoner - skjemaelement

FORTELL OSS GJERNE OM VI KAN LÆRE NOE AV DISSE ANDRE TJENESTENE!
- UNDERKATEGORI: "FUNKSJONALITET - SKJEMABYGGING"



“ Utdrag fra 204 fritekst-svar – «Fortell oss gjerne om vi kan lære noe av disse andre tjenestene!» 

KATEGORI: FUNKSJONER

Litt av hvert: Det er mange funksjoner som mangler. 
For forskningsformål er det blant annet ingen mulighet 
for å filtrere spørsmål, randomisere spørsmål (factor-
survey designs), mangler API-funksjonalitet, ... m.m.

Dynamiske skjema: Branching kunne vært enklere å få til. Det hadde hjulpet med en oversikt 
over hvilke spørsmål var koblet sammen.

Booking: Skjemaer som kan brukes til booking over tid 
hvor det blir synlig hvilke tidspunkt som er booket, evt. 

skjemaer som kan brukes til booking av skolebesøk eller 
instrumenter 

Booking: "Noen aktiviteter 
krever påmelding i grupper med 

maks antall deltakere. Det 
hadde vært fint å kunne lage et 
skjema hvor man kan liste opp 
alle grupper (tidspunkter) som 
man kan melde seg på, men 

hvor man får avslag hvis 
gruppen er fulltallig. Det bør 

gjerne synes i skjemaet. 
Tidligere har jeg laget ett skjema 

per gruppe og laget en liste 
med lenker til skjemaene. Litt 

tungvint.

Dynamiske skjema: Vil gjerne kunne lage bolker i nettskjema. Mye lettere om man kan 
gjøre en hel bolk avhengig av et annet spørsmål, eller enn å legge alle spørsmålene 
som avhengige. 

Dynamiske skjema: SurveyMonkey har mye bedre funksjonalitet knyttet til logikk/ 
dynamisk visning av spørsmål, hvor du feks kan sende respondenten rett til siste 
side av skjemaet

Dynamiske skjema: Typeform har mange forskjellige spørsmålstyper, som gir en fin 
fleksibilitet. Det er også en mer grafisk visning av "logic jumps", spørsmål som avhenger 
av svar på tidligere spørsmål, som gjør det lettere å lage mer komplekse spørreskjema.



“ Utdrag fra 204 fritekst-svar – «Fortell oss gjerne om vi kan lære noe av disse andre tjenestene!» 

KATEGORI: FUNKSJONER

Importere spørsmål: Lettere import av 
spørsmål og svaralternativer fra 

WORD/EXCEL

Importere spørsmål: Mulighet til å mate inn en liste med spørsmål på en enkel måte.
Kunne sample ledd fra en bank.

Importere spørsmål: Det er en stor mangel i nettskjema 
at det ikke er mulig å klippe fra tidligere skjema og lime 

disse inn i et nytt skjema. 

Spm-type: Savner enda 
flere funksjoner, feks at 

respondenten kan rangere 
svaralternativer

Spm-type: Savner litt flere muligheter til å bygge skjema, feks graderte 
skalaer/ bokser der folk kan gå inn å rangere noe (påstander) fra 1-5 feks. En 
annen ting er randomisering av spørsmål og bedre uttrekk av rapporter (en 

pen pdf feks).

Bedre validering: Savner mer kontroll over input-sjekk, for 
eksempel å kunne sette krav til tillatte tegn. Use case er søknad om 
ny gruppe, der gruppenavnet bare kan inneholde tall og bokstavene 
a-z (så slipper vi ta en ekstra runde med respondenten i etterkant). 

Annen use case er å kunne registrere "privat e-postadresse" på 
riktig format. Supert at input-felt for tall er kommet på plass!

Spm-type: Ønsker at det 
skal være mulig å velge en 

spørsmålstype der 
respondenten kan flytte en 

boks til høyre og venstre (en 
slider).



“
Utdrag fra 204 fritekst-svar – «Fortell oss gjerne om vi kan lære noe av disse andre tjenestene!» 

SITATER I KATEGORIEN «FUNKSJONER»: REKKEFØLGE, 
UTFORMING AV BYGGER 

Skjemaoversikt & endringer: 
SurveyMonkey is easier and more intirutive to use. For example, there is a 
much easier interface for rearranging questions.

Skjemaoversikt & endringer: Det oppleves som litt mer tidkrevende å lage mer "komplekse" skjema i nettskjema 
enn i google forms. Kan ha med skjermavstand mellom innstillingsknappene og spørsmålsboksen å gjøre. Det 

mest slitsomme er å skulle endre rekkefølge på spørsmål. Det hadde vært smud om man kunne redigere 
spørsmålsnummer i spørsmålsboks (og om spørsmålsnummerne også kunne være desimaltall), da hadde man 

sluppet å CTRL+ - seg helt ut for å kunne flytte lengs mulig i et drag-drop

Endre spørsmålstype: 
Nettskjema har liten 

fleksibilitet i type 
spørsmål. Har man valgt 

feil spørsmålstype må 
man lage hele spørsmålet 
på nytt, i stedet for å kun 

endre kategori.

Skjemaoversikt & endringer:
Jeg synes det ville forbedre funksjonaliteten når det gjelder bygging 

av skjemaet dersom "drag and drop"-funksjonen for å flytte spørsmål 
(endre rekkefølge) var enklere. F.eks. som i Powerpoint, hvor man kan 
bruke slide-sorter med ulikt zoom-nivå. Der kan man også flytte flere 

slides samtidig. Tilsvarende ville det være fint om drag-and-drop 
gjorde det mulig å markere flere spørsmål og flytte disse samtidig.



“ Utdrag fra 204 fritekst-svar – «Fortell oss gjerne om vi kan lære noe av disse andre tjenestene!» 

KATEGORI: ANALYSE, PRESENTASJON OG EKSPORT AV SVAR

Analyse: Savner de 
fine grafene/

oversiktene man 
får fra Questback.

Eksport: Med kort erfaring har eg så langt merka meg at eksportfunksjonen i 
Nettskjema er langt svakare enn i QuestBack. Siste program "snakka" for 

eksempel langt betre med SPSS

Analyse: Savner å kunne enkelt få ut en grafisk representasjon av dataene samlet 
inn, slik at resultatet enkel kan deles med eks. faglærer og ikke må prosesseres 

masse først. Der er eks. Google forms mye bedre.

Analyse: Rapportene som 
tas ut. Her er det lite rom for 

å tilpasse hva slags 
informasjon du vil fremstille. 
Det at frekvensoversiktene 
ikke har gjennomsnitt (og 

st.dev.) er den største 
ulempen.

Analyse: Nettskjema er veldig responsivt, brukervennlig, og har et godt 
design. Det jeg kunne savnet er mulighet for dynamiske grafer og lignende i 

rapport-verktøyet, noe a la hva surveymonkey tilbyr.

Analyse og eksport: At man kan velge å få med grafer i svarrapportene.  Pr. nå er det 
web rapport, excel fil og tabseparert tekstfil som kan velges. Når jeg har sendt 

svarrapport til vitenskapelig ansatte, er tilbakemelding at de gjerne ville hatt med 
grafer eller diagram.Et annet ønske er at selve web rapporten gjøres mer 

brukervennlig når det gjelder å skrive den ut. Analyse: Mulighetene i 
analyse av data i Questback 
oppleves bedre. Kan velge 

ut hvilke svar som skal 
sammenliknes, presenteres 

osv.



“ Utdrag fra 204 fritekst-svar – «Fortell oss gjerne om vi kan lære noe av disse andre tjenestene!» 

KATEGORI: GRAFISK - UTSEENDE

Grensesnitt: Questback har 
bedre designmuligheter og 
lettere å se individuelle svar

Skjema-utseende: Gjøre det enklere å designe utseende på skjema. 
Gjøre det attraktivt å svare.

Skjema-utseende: Skulle gjerne kunne gjøre mer med layout og 
hvordan ting ser ut. Sette mer grafisk preg på ting. Også større 
valgmuligheter i  forhold til layout. Den oppleves som ganske 

begrenset. 

Jeg prøvde å bruke 
Nettskjema, men droppet 

det fordi det var 
vanskelig å lage Likert-

skala som så bra ut. 
I tillegg var 

skriftstørrelsen veldig 
liten til mobil med tanke 
på at skjema skal kunne 

besvares av alle 
(svaksynte og 

pensjonister inkludert).

Skjema-utseende: Valg av mer oversiktlig design / flere alternativer for design

Skjema-utseende: Design/layout på survey. Flere layout-valg for å 
få spørreundersøkelser til å se mer tiltalende ut.

Skjema-utseende (evt. invitasjoner?): Enklere form for styring av 
skriftstørrelse, effekter (fet, kursiv osv) farger og font.



“ Utdrag fra 204 fritekst-svar – «Fortell oss gjerne om vi kan lære noe av disse andre tjenestene!» 

KATEGORI: INNHENT SVAR, DELING&RETTIGHETER

Innhent svar: Det er uoversiktlig hvordan invitasjoner sendes ut og hva som skiller invitasjoner og 
purring. (…) Det er heller ikke mulig å sende ut en invitasjon til en enkelt, uten at det må gå ut til 
alle. Dette burde absolutt være en mulighet siden folk ofte ber deg sende en ny lenke når man 
møter de og oppfordrer de til å svare. Dette kan i dag ikke gjøres uten at man må sende til alle.

Utforming e-post:
Design på følgemail blir 

veldig dårlig. 
Vanskelig å sette inn 

linjeskift, og endre fonter. 
Da ser det ikke bra ut."

Utforming e-post: Mulighet å definere utsenders e-post i bekreftelser om innlevert 
søknad. Dette er nødvendig fordi hvis en student som fyller ut et skjema laget av 

NMBU, får denne studenten bekreftelse fra uio.no - e-post. Da blir studenten forvirret. 

Innhent svar: Eg opplevde nettskjema som mindre brukarvenleg. Eg fekk til 
dømes ikkje til å dele skjemaet med studentane utan hjelp.

Deling: Problematisk å 
samarbeide med 

nettskjema når andre i 
gruppen ikke har UiO-

bruker 

Utforming e-post:
Mulighet for utforme 
utseende av e-post 

med bekreftelse. 

Innhent svar: Invitasjonsinnstillinger bør forbedres; bør forenkle valg for når en 
undersøkelse skal settes i gang. I dag må jeg åpne skjema først for å kunne velge 
åpningstid og påminnelser. Påminnelser er for skjult i systemet, burde vært mer 
synlig. Også uklart for oss om påminnelser går til alle eller kun de som ikke har svart. 
Bør også være lettere å se hvor jeg legger inn e-post adresser til respondenter.



“ Utdrag fra 204 fritekst-svar – «Fortell oss gjerne om vi kan lære noe av disse andre tjenestene!» 

SITATER I KATEGORIEN «UX-BRUKERVENNLIGHET» OG «ANNET» 

Organisering av Mine skjema: Det er svært slitsomt at alle skjemaet man 
har laget som ikke lengre er aktive kommer opp på første side under mine 

skjema, skulle vært en plass man kunne lagret gamle skjema. 

Visningsnær redigering? Brukervennlighet og brukergrensesnitt kan være enklere i selve produksjonsdelen av 
spørreskjemaet - det tar litt tid å lære seg - og man må hoppe litt frem og tilbake mens man setter sammen 

skjemaet for å få oversikt over spørsmål om man lager et lengre skjema, det øker sjansen for å gå glipp av ting/at 
det blir feil som fortsatt er tilstede ved gjennomføring.  En enkel løsning for å hoppe mellom sider/kategorier i "bygg 

skjema"-delen hadde vært fint. 

Forslagsfunksjon: Når jeg jobber 
med å bygge opp et skjema 

dukker det ofte opp ønsker eller 
idéer til forbedringer, men de 
legger jeg til side fordi 1) det 

finnes ikke en tydelig 
tilbakemeldingskanal, 2) jeg må 

gjøre jobben ferdig. 
Forslag: Etablere en ""innspill -
funksjon"" helt på toppen av 

Nettskjema-siden hvor man kan gi 
tilbakemelding mens man jobber."

Hjelpefunksjon: «Skulle gjerne ønsket en slags boble for hvert av 
elemtentene som vi kan legge inn når man bygger skjema og under 
fanen instillinger. Som forklarer mer hva de ulike elementene gjør og 

betyr for skjemaet. Ofte i andre software kan man finne et lite 
spørsmålstegn som man n holde pekefingeren over og det kommer 
en mer utfyllende informasjon. Det gjør det lettere å finne ut hvilke 

instillinger som passer for meg og mitt skjema.» 



• Litt over halvparten har benyttet seg av andre tjenester enn 
Nettskjema. Her er det Quetsback, Google forms og SurveyMonkey
som har blitt benyttet. 

• De som har brukt andre tjenester, opplever at Nettskjema er bedre på 
noen ting, men dårligere på andre, men samtidig svarer en del at 
Nettskjema er generelt bedre enn de andre tjenestene. Kun de aller 
færreste opplever Nettskjema som generelt dårligere. 

• På spørsmålet som hva vi kan lære av de andre tjenestene, er det 
funksjonalitet i skjemabyggeren, og analyse og eksport av resultatene 
som blir mest nevnt. Etter disse kommer UX – brukervennlighet og 
det grafiske utseende som ønsker. 

OPPSUMMERING



8. Hvordan vil du beskrive 
Nettskjema med 3 ord? (valgfritt)

863 svar – ca 85 %



“ «Et nødvendig onde»«Liker det ikke»

8. HVORDAN VIL DU BESKRIVE NETTSKJEMA MED 3 ORD? (VALGFRITT)

«Gammeldags, kjedelig, amputert»

«REMA 1000 stil»

«UiO = kjedelig»





• Ordene som går igjennom oftest er positivt ladde ord! J
• Enkelt er ordet som går igjen oftest. Brukes i de fleste tilfellene positivt, men ser man ordet i 

sammenheng med hva annet respondenten har skrevet er det ikke bestandig positivt ment:
• «Enkelt (både i betydningen lett og i betydningen simpel/for lite avanserte muligheter)»
• «Enkelt, simpelt, begrenset»
• «For enkelt» 
• «Enkelt, men begrenset» 
• «Primitiv layout, enkel»



• Tilgjengelig brukes relativt ofte, men neppe i betydningen «universelt utformet», slik vi ofte 
bruker det, men mer som et uttrykk for at det er enkelt å finne, få tilgang til eller ta i bruk 
tjenesten: 
• «enkelt tilgjengelig»
• «lett tilgjengelig»
• «tilgjengelig (via intranett)»
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• Nettskjema får en del negative kommentarer, her kommer det særlig 
opp kritikk på utseende og brukervennlighet. 

• Det kom fram at enkelt, oversiktlig og brukervennlig var ordene som 
var hyppigst brukt. Deretter følger sikkert, greit og nyttig.

• De fleste ordene er positivt ladet, men noen kan være tvetydige som 
for eksempel «enkelt».  

OPPSUMMERING



9. Vurdering av dagens Nettskjema:
«I Nettskjema er det problemfritt å …»
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• Respondentene mener at det enkleste i Nettskjema er å opprette 
skjema, finne skjema de administrerer og det å innhente svar fra 
respondentene. 

• Det de fleste har problemer med er først og fremst å lage 
avhengigheter mellom spørsmål, samt å forstå hva de ulike 
innstillingene gjør. 

OPPSUMMERING



10. Er det oppgaver i Nettskjema du 
synes er utfordrende eller lite effektivt å 
utføre?



Hele 470 respondenter har svart på dette fritekst-spørsmålet. En kategorisering av viser at det er oppgaver knyttet til å bygge 
skjema og å se resultater som går igjen.
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• 1. Funksjoner i Byggeren, mest nevnt:
• Bedre funksjonalitet for ruting/dynamiske spørsmål
• Klønete å få oversikt over skjema med flere spørsmål samt endre rekkefølgen 

på spørsmål
• Gjenbruk av spørsmål (maler)
• Visuell utforming – ønsker større frihet; klager på teksteditoren
• Endre spørsmålstype – klønete og lite effektivt i dag
• Noen nevner også:

• Tungvint å veksle mellom Bygger og Vis for å se skjemaet
• Nye spørsmålstyper (slider, rangering …)
• Eksportere skjemaet til PDF for dokumentasjon



• 2. Etterbehandling av data
• Bedre webrapport og analysefunksjoner 

• bedre presentasjon av data, se sammenligninger, filtrere etc.
• en del er lite detaljerte i sine svar, men finnes oppfølgingsspørsmål senere hvor vi 

kommer inn på temaet, kan se til disse svarene
• Eksport og deling

• eksportere webrapport til pdf, word, powerpoint …
• gjøre det enklere å dele resultatene med andre

• Dårlig plassering av «slett alle svar»-knappen



• 3. Deling av eierskap/skjema
• Tungvint og lite intuitivt med brukernavn – «hvordan skal jeg finne FEIDE-

brukernavnet til disse 10 personene?»
• Hvordan dele med eksterne?
• Mange klager på utforming av epost i forbindelse med invitasjoner/purringer

• Ønsker å utforme denne selv; velge tittel, innhold og til dels visuell utforming
• Noen synes det er tungvint/forvirrende med dagens delingsmodell; ønsker feks å 

kunne kombinere invitasjoner og deling av nettadresse
• Ikke alltid intuitivt hvordan man deler skjemaet

• «Det kan bli tydeligere at URL-en som gjelder når man lager skjemaet, ikke er den URL-en 
man skal dele med studentene. Mange lærere gjør denne feilen. Gjør det lettere å finne og 
dele riktig lenke.»

• Begrepsforvirring hos noen; blander «innhent svar» med «se resultater» og trykker 
feil



• 3. Annet
• Mye forskjellig, men «Mine skjemaer» og organisering og gjenfinning av 

skjema utmerker seg
• Weblogin «ødelegger» for de utenfor UiO
• Noen nevner problemer med Diktafon
• Noen ønsker seg mer kursing og gode eksempler på bruk av Nettskjema



• Majoriteten av respondentene finner det utfordrende/lite effektivt 
med ulike funksjoner i byggeren, samt etterbehandling av data.

• Det ønskes bedre funksjonalitet, oversikt og tilrettelegging for 
gjenbruk i byggeren. 

• Rapporten bør utbedres med bedre analysefunksjoner og grafisk 
fremstilling. 

OPPSUMMERING



11. Hjelpesidene på nett – finnbarhet & 
kvalitet
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En del av kommentarene i det påfølgende fritekstfeltet forteller om god og rask support, så det er mulig at respondentene 
misforstår spørsmålet og tenker på veiledning generelt (og ikke kun nettsidene, som vi egentlig lurer på), eller at de blir farget av det 
generelle inntrykket av support/hjelp med tjenesten.
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“ Utdrag fra 182 fritekst-svar

«HAR DU KOMMENTARER OM DAGENS HJELPESIDER PÅ NETT ELLER FORSLAG TIL 
FORBEDRINGER?»

Struktur & video: Det er ikke alltid like lett å finne frem til den 'rette' 
hjelpesiden, samt at teksten er krevende. Man kunne med fordel supplert 
med instruksjons videoer.

Struktur & selvbetjening: Synes strukturen på hjelpesider er vanskelig å forstå. En del hjelpe burde også være 
tilgjengelig direkte fra selve "Bygg skjema" (for eksempel ved å trykke på et spørsmålstegn). Også er det er en 
del funksjoner som må bestilles (for eksempel innsending av invitasjon gjennom SMS) og som kunne bli styrt 

direkte av brukeren hvis dere for eksempel setter en grense på antall SMS som kan være sendt.

God og forståelig tjeneste, så 
jeg bruker hjelpesidene lite. 
Når jeg først lurer på noe, er 
det likevel vanskelig å finne 

fram til det jeg lurer på, som 
kanskje ikke heller er beskrevet. 

(Dette kommer kanskje av at 
jeg lurer på mer sære 

kanttilfeller.)

Har ikke funnet 
hjelpesider. Har alle 

tilgang til disse?

Struktur & språk: 
Burde jobbe med strukturen, 
vanskelig å finne fram når du 

ikke helt vet hva ting 
heter/hvor ting ligger og må 
bla gjennom lister av artikler



• Flesteparten av respondentene viste ikke hvor eller at det var 
hjelpesider til Nettskjema. De som viste om det mener de fleste at det 
er ganske enkelt å finne fram til hjelpesidene. 

• Respondentene som har brukt informasjonssidene til Nettskjema er 
stort sett fornøyde med kvaliteten på den. 

OPPSUMMERING



12. I hvilken grad ville funksjonene 
nedenfor gjort Nettskjema til en bedre 
tjeneste for deg?
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161
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177
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123

130
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329
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315

308

285

287

289

294

324

362
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375

381

386
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Ny spørsmålstype: rangering, hvor respondenten kan rangere ulike alternativ

Invitasjoner: Større kontroll over innhold og utseende for invitasjonseposter

Mer visningsnær redigering (hvor skjemaet du redigerer ser mer ut som det
endelige skjemaet)

Støtte for flere språk i samme skjema

Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet (f.eks. bytte om
rekkefølgen på spørsmål)

Laste ned svarene som PDF e.l.

Laste ned alle vedlegg samlet (heller enn ett og ett)

Forbedre funksjonen for å lage skjema med avhengigheter/logikk (dynamiske
skjema hvor respondenten får opp ulike spørsmål basert på hva de har…

Se informasjon om antall respondenter som ikke gjennomfører undersøkelsen
og hvor i skjemaet de eventuelt faller fra

Bedre støtte for å analysere svar (flere grafer, filtrere, sortere,
sammenligninger)

Mulighet for å hente inn og gjenbruke spørsmål eller deler fra andre
spørreskjema

VURDER I HVILKEN GRAD DET ER VIKTIG FOR DEG AT VI PRIORITERER Å LAGE ELLER 
FORBEDRE DENNE FUNKSJONEN – SORTERT ETTER «SVÆRT VIKTIG»

Jeg vet ikke Uviktig Lite viktig Verken eller Litt viktig Svært viktig
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48
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48

29
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37
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130

123
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103

134

123

138

101

350

422

329

307

321

415

315

421

332

308

401

287

224

324

372

362

285

386

285

375

429

381

Invitasjoner: Større kontroll over innhold og utseende for invitasjonseposter

Mulighet for å gi andre brukere begrenset tilgang til skjemaet (f.eks. kun tilgang
til å se mottatte svar og ikke til endre på skjemaet)

Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet (f.eks. bytte om
rekkefølgen på spørsmål)

Laste ned alle vedlegg samlet (heller enn ett og ett)

Laste ned svarene som PDF e.l.

Kunne endre spørsmålstypen for et spørsmål (f.eks. endre fra radioknapp til
avkrysningsbokser)

Bedre støtte for å analysere svar (flere grafer, filtrere, sortere, sammenligninger)

Ny spørsmålstype: rangering, hvor respondenten kan rangere ulike alternativ

Forbedre funksjonen for å lage skjema med avhengigheter/logikk (dynamiske
skjema hvor respondenten får opp ulike spørsmål basert på hva de har svart…

Mulighet for å hente inn og gjenbruke spørsmål eller deler fra andre
spørreskjema

Se informasjon om antall respondenter som ikke gjennomfører undersøkelsen
og hvor i skjemaet de eventuelt faller fra

VURDER I HVILKEN GRAD DET ER VIKTIG FOR DEG AT VI PRIORITERER Å LAGE ELLER FORBEDRE 
DENNE FUNKSJONEN - SORTERT ETTER SUMMEN AV "LITT VIKTIG" + "SVÆRT VIKTIG"

Jeg vet ikke Uviktig Lite viktig Verken eller Litt viktig Svært viktig
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69
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80

89

115
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123

154

95

60
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129
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106
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85

138
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202

103

212

123

219

274

186

215

197

211

230

351

315

318

321

287

189

250

258

132

221

164

181

386

214

362

192

128

224

154

223

158

148

Forbedre støtte for å organisere &#34;Mine skjema&#34; (mapper,

Bedre støtte for å analysere svar (flere grafer, filtrere, sortere,
sammenligninger)

Ny spørsmålstype: &#34;slider&#34;, hvor respondenten velger svarverdi ved
å trykke på et punkt langs en gitt skala

Laste ned svarene som PDF e.l.

Mulighet for utskriftsvisning av skjema-svar før innsending

Automatisk videresending til et nytt skjema (f.eks. når respondent har trykket
«Send» kommer det opp et nytt skjema for utfylling)

Bedre støtte for å publisere resultatene på en nettside  e.l.

Forbedre støtte for å administrere Nettskjema på mobiltelefon

Eksportere til SPSS

Mulighet for å sette en grense for hvor mange som kan velge et bestemt
svaralternativ (kan f.eks. brukes til screening av respondenter, påmeldinger…

Randomisering: Mulighet for at spørsmålene eller svaralterantiver vises i
tilfeldig rekkefølge hos den som svarer

VURDER I HVILKEN GRAD DET ER VIKTIG FOR DEG AT VI PRIORITERER Å LAGE ELLER 
FORBEDRE DENNE FUNKSJONEN - SORTERT PÅ "UVIKTIG"

Jeg vet ikke Uviktig Lite viktig Verken eller Litt viktig Svært viktig
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43
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113

103

104
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106

85
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171
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166

267
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219

186

197

274

211

215

230

351

334

325

318

287

250

132

189

221

258

164

181

289

156

214

192

224

223

128

158

154

148

Forbedre støtte for å organisere &#34;Mine skjema&#34; (mapper,
emneknagger e.l.)

Mer visningsnær redigering (hvor skjemaet du redigerer ser mer ut som det
endelige skjemaet)

Forenkle innstillingsmulighetene for skjemaet

Ny spørsmålstype: &#34;slider&#34;, hvor respondenten velger svarverdi ved å
trykke på et punkt langs en gitt skala

Mulighet for utskriftsvisning av skjema-svar før innsending

Bedre støtte for å publisere resultatene på en nettside  e.l.

Eksportere til SPSS

Automatisk videresending til et nytt skjema (f.eks. når respondent har trykket
«Send» kommer det opp et nytt skjema for utfylling)

Mulighet for å sette en grense for hvor mange som kan velge et bestemt
svaralternativ (kan f.eks. brukes til screening av respondenter, påmeldinger e.l.)

Forbedre støtte for å administrere Nettskjema på mobiltelefon

Randomisering: Mulighet for at spørsmålene eller svaralterantiver vises i tilfeldig
rekkefølge hos den som svarer

VURDER I HVILKEN GRAD DET ER VIKTIG FOR DEG AT VI PRIORITERER Å LAGE ELLER FORBEDRE 
DENNE FUNKSJONEN - SORTERT ETTER SUMMEN AV "LITE VIKTIG" + "UVIKTIG"

Jeg vet ikke Uviktig Lite viktig Verken eller Litt viktig Svært viktig





• Konkrete features som «gjenbruk av spørsmål» gjør det mye bedre enn mer 
diffuse behov som «forenkle innstillingsmulighetene for skjemaet». 
• Noen features er ganske smale og blir vurdert som utviktig/lite viktig av ca like 

mange som vurderer featuren som svært/litt viktig, feks randomisering
• Featurene flest vurderer som «svært viktig»:

• Gjenbruk av spørsmål fra andre skjema
• Bedre støtte for å anlysere svar
• Se informasjon om respondentenes gjennomføringsgrad, hvor de faller fra etc.
• Bedre støtte for avhengigheter/dynamiske skjema
• Laste ned vedlegg samlet

• Mange av de samme featurene kommer på topp om vi legger sammen «litt 
viktig» og svært viktig, men da faller «laste ned vedlegg» ut av topp 5-lista og 
byttes ut med «ny spørsmålstype: rangering».

«I hvilken grad ville funksjonene nedenfor gjort Nettskjema til en bedre tjeneste for deg?»

OPPSUMMERING VURDERING AV VIKTIGHET



13. Hvis du kunne velge maks to 
alternativer, hva er det viktigst for deg at 
vi prioriterer?
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Randomisering: Mulighet for at spørsmålene eller svaralterantiver vises i tilfeldig rekkefølge hos den som svarer

Innstillinger: Mulighet for å sette en grense for hvor mange som kan velge et bestemt svaralternativ (kan f.eks.
brukes til screening av respondenter, påmeldinger e.l.)

Mine skjemaer: Forbedre støtte for å organisere Mine skjemaer (mapper, emneknagger e.l.)

Rettigheter og tilgang: Mulighet for å gi andre brukere begrenset tilgang til skjemaet (f.eks. kun tilgang til å se
mottatte svar og ikke til endre på skjemaet)

- Annet; utviklingsønsket mitt finnes ikke i denne listen

Invitasjoner: Større kontroll over innhold og utseende for invitasjonseposter

Innstillinger: Gjøre det enklere å finne og forstå de ulike innstillingene for skjemaet

Annet: Se informasjon om antall respondenter som ikke gjennomfører undersøkelsen og hvor i skjemaet de
eventuelt faller fra

Lage skjema: Kunne endre spørsmålstypen for et spørsmål (f.eks. endre fra radioknapp til avkrysningsbokser)

Resultat og etterbehandling: Bedre støtte for å dele resultatene (laste ned som PDF, publisere på nettside e.l.)

Lage skjema: Nye spørsmåltyper (feks slider, rangering, inputfelt i matriser e.l.)

Lage skjema: Mulighet for å hente inn og gjenbruke spørsmål eller deler fra andre spørreskjema

Lage skjema: Forbedre funksjonen for å lage skjema med avhengigheter/logikk (dynamiske skjema hvor
respondenten får opp ulike spørsmål basert på hva de har svart tidligere)

Lage skjema: Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet (f.eks. enklere å bytte om rekkefølgen på
spørsmål, se avhengigheter mellom spørsmål, gruppere spørsmål, etc.)

Resultat og etterbehandling: Bedre støtte for å analysere svar (flere grafer, filtrere, sortere, sammenligninger)

HVIS DU KUNNE VELGE MAKS TO ALTERNATIVER, HVA ER DET VIKTIGST FOR DEG AT VI PRIORITERER?
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Lage skjema: Forbedre funksjonen for å lage skjema med avhengigheter/logikk (dynamiske
skjema hvor respondenten får opp ulike spørsmål basert på hva de har svart tidligere)

Lage skjema: Nye spørsmåltyper (feks slider, rangering, inputfelt i matriser e.l.)

Lage skjema: Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet (f.eks. enklere å bytte
om rekkefølgen på spørsmål, se avhengigheter mellom spørsmål, gruppere spørsmål, etc.)

Lage skjema: Mulighet for å hente inn og gjenbruke spørsmål eller deler fra andre spørreskjema

Resultat og etterbehandling: Bedre støtte for å analysere svar (flere grafer, filtrere, sortere,
sammenligninger)

HVIS DU KUNNE VELGE MAKS TO ALTERNATIVER, HVA ER DET VIKTIGST FOR DEG AT VI PRIORITERER?
- KUN VITENSKAPELIG ANSATTE (377 STK)
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Resultat og etterbehandling: Bedre støtte for å dele resultatene (laste ned som
PDF, publisere på nettside e.l.)

Lage skjema: Mulighet for å hente inn og gjenbruke spørsmål eller deler fra
andre spørreskjema

Lage skjema: Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet (f.eks.
enklere å bytte om rekkefølgen på spørsmål, se avhengigheter mellom

spørsmål, gruppere spørsmål, etc.)

Lage skjema: Forbedre funksjonen for å lage skjema med avhengigheter/logikk
(dynamiske skjema hvor respondenten får opp ulike spørsmål basert på hva de

har svart tidligere)

Resultat og etterbehandling: Bedre støtte for å analysere svar (flere grafer,
filtrere, sortere, sammenligninger)

- TEK.ADM. ANSATTE (473 STK)
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Resultat og etterbehandling:
Analyse

Lage skjema: Avhengigheter  i
skjema

Lage skjema: Nye
spørsmåltyper

Lage skjema: Endre
spørsmålstypen for et spørsmål

Innstillinger: Gjøre det enklere 
å finne og forstå …

- Annet; utviklingsønsket mitt
finnes ikke i denne listen

Mine skjemaer: Bedre
organisering

Randomisering

HVIS DU KUNNE VELGE MAKS TO ALTERNATIVER, HVA ER DET VIKTIGST FOR DEG AT VI 
PRIORITERER? 

- FORDELING PER GRUPPE - PROSENT (SORTERT ETTER TOTAL RANGERING)

VITEN. ANSATTE - 377 STK TEKADM - 473 STK



«ANNET: UTVIKLINGSØNSKET MITT FINNES IKKE I DENNE LISTEN»

Bedre kontroll over invitasjoner og utforming av e-poster som sendes via Nettskjema

Flerspråklige skjema

Mellomlagring av svar

Kunne begrense antall svar per svaralternativ (f.eks. til booking, påmelding, reservasjon av utstyr etc.)



• Mange av de samme ønskene kommer opp på topp hos de ulike gruppene, men 
rekkefølgen på dem varierer litt

• Feks har vitenskaplige og teknisk-adm.-ansatte 4 av de samme ønskene på sin topp 5-liste

• Bedre støtte for analyse (flere grafer, filtrere, sammenligniger) er høyest ønsket 
av flest
• Features knyttet til å bygge skjema kommer generelt høyt opp

• Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet (enklere å endre rekkefølge osv.)
• Bedre støtte for avhengigheter/dynamiske skjema
• Gjenbruk av spørsmål
• Nye spørsmålstyper
• Kunne endre spørsmålstype fra feks radioknapp til avkrysning

«Hvis du kunne velge maks to alternativer, hva er det viktigst for deg at vi prioriterer?»

OPPSUMMERING MEST ØNSKEDE FEATURES

OVERORDNET



• Det aller flest ønsker seg er "Bedre støtte for å analysere svar (flere grafer, filtrere, sortere, 
sammenligninger)»

• Dette er på førsteplass hos alle utenom PHD, som har dette ønsket på 6. plass
• PHD har ønske om "nye spørsmålstyper (feks slider, rangering …)" på førsteplass

«Hvis du kunne velge maks to alternativer, hva er det viktigst for deg at vi prioriterer?»

OPPSUMMERING MEST ØNSKEDE FEATURES

1. PLASS

2. PLASS
• «Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet» var rangert som nummer 2 eller 3 

hos samtlige grupper

3. PLASS
• "Forbedre funksjonen for å lage skjema med avhengigheter/logikk (dynamiske skjema)»

• På 5. eller 6. plass for alle utenom tekadm - men tekadm er veldig opptatt av dette og har ønsket 
på 2. plass. Fordi denne gruppen er så stor kommer ønsket høyt opp totalt sett.



• «Mulighet for å gjenbruke spørsmål eller deler fra andre spørreskjema»
• Kommer høyt opp hos alle grupper (2.-4. plass) utenom studentene (10. plass)

«Hvis du kunne velge maks to alternativer, hva er det viktigst for deg at vi prioriterer?»

OPPSUMMERING MEST ØNSKEDE FEATURES

4. PLASS

5. PLASS
• «Lage skjema: nye spørsmålstyper (feks slider, rangering, inputfelt i matriser 

etc.)»
• Det aller viktgste for PHD-studentene. Tar fjerdeplassen hos vitenskaplige og 

studenter, men havner et godt stykke ned på 7. plass hos de teknisk-
administrativt ansatte.

Se vedlegg for oversikt over prioriteringene innad i hver gruppe



14. Du valgte [feature]. På hvilken måte 
ville dette vært nyttig for deg?
Oppfølgingsspørsmål basert på de to featurene brukeren ønsket seg mest



2,8 %
3,0 %

3,6 %
3,8 %

4,2 %
4,4 %

6,1 %
6,8 %

9,6 %
10,0 %
10,3 %
10,3 %

11,3 %
13,8 %

Mulighet for at spørsmålene eller svaralterantiver vises i tilfeldig rekkefølge hos den som svarer.

Mulighet for å sette en grense for hvor mange som kan velge et bestemt svaralternativ (kan f.eks.
brukes til screening av respondenter, påmeldinger e.l.).

Forbedre støtte for å organisere Mine skjema (mapper, emneknagger e.l.).

Gjøre det enklere å finne og forstå de ulike innstillingene for skjemaet.

Mulighet for å gi andre brukere begrenset tilgang til skjemaet (f.eks. kun tilgang til å se mottatte
svar og ikke til endre på skjemaet).

Større kontroll over innhold og utseende for invitasjonseposter.

 Se informasjon om antall respondenter som ikke gjennomfører undersøkelsen og hvor i skjemaet
de eventuelt faller fra.

Kunne endre spørsmålstypen for et spørsmål (f.eks. endre fra radioknapp til avkrysningsbokser).

Bedre støtte for å dele resultatene (laste ned som PDF, publisere på nettside e.l.).

Nye spørsmåltyper (feks slider, rangering, inputfelt i matriser e.l.).

Mulighet for å hente inn og gjenbruke spørsmål eller deler fra andre spørreskjema

Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet (f.eks. bytte om rekkefølgen på
spørsmål

Forbedre funksjonen for å lage skjema med avhengigheter/logikk (dynamiske skjema hvor
respondenten får opp ulike spørsmål basert på hva de har svart tidligere)

Bedre støtte for å analysere svar (flere grafer, filtrere, sortere, sammenligninger)

DU VALGTE [FEATURE]. PÅ HVILKEN MÅTE VILLE DETTE VÆRT NYTTIG FOR DEG?



• Fritekstsvarene viser at det er resultat og etterbehandling og 
funksjoner i byggeren som er de som fikk flest kommentarer. 

• Hele 1006 fritekstsvar fordelt på de ulike «featurene» som ble 
presentert.   

OPPSUMMERING



13-14. Summering av ønskede features

Summering av features vi bør jobbe videre med



Topp 5 funksjoner vi bør se videre på basert på 
fritekstsvar

Topp 5 fuknsjoner vi bør se videre på basert på 
avstemning

1. Bedre støtte for å analysere svar (flere grafer, filtrere, sortere, sammenligninger)

2. Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet (f.eks. enklere å 
bytte om rekkefølgen på spørsmål, se avhengigheter mellom spørsmål, gruppere 
spørsmål, etc.)

3. Forbedre funksjonen for å lage skjema med avhengigheter/logikk (dynamiske 
skjema hvor respondenten får opp ulike spørsmål basert på hva de har svart 
tidligere)

4. Mulighet for å hente inn og gjenbruke spørsmål eller deler fra andre 
spørreskjema

5. Nye spørsmåltyper (feks slider, rangering, inputfelt i matriser e.l.)

1. Bedre støtte for å analysere svar (flere grafer, filtrere, sortere, sammenligninger)

2. Forbedre funksjonen for å lage skjema med avhengigheter/logikk (dynamiske 
skjema hvor respondenten får opp ulike spørsmål basert på hva de har svart 
tidligere)

3. Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet (f.eks. enklere å 
bytte om rekkefølgen på spørsmål, se avhengigheter mellom spørsmål, gruppere 
spørsmål, etc.)

4. Mulighet for å hente inn og gjenbruke spørsmål eller deler fra andre 
spørreskjema

5. Kunne endre spørsmålstypen for et spørsmål (f.eks. endre fra radioknapp til 
avkrysningsbokser)



Fritekstsvar som er kategorisert etter hvilken nytte de mener det å ha bedre støtte for å analysere svar på vil ha for dem. 
De alle fleste mener at dette vil effektivisere etterarbeidet, som vil være et resultat av en bedre visuell presentasjon av data i 
rapportene, som igjen vil være mer oversiktlig. 

De mest gjentakende ønskene er listet på siden.

10%

39%

51%

Oversiktlig

Bedre Visuell
presentasjon

Effektiviserer
etterarbeid

PÅ HVILKEN MÅTE VILLE DETTE VÆRT NYTTIG FOR 
DEG?

BEDRE STØTTE FOR Å ANALYSERE SVAR (FLERE GRAFER, FILTRERE, 
SORTERE, SAMMENLIGNINGER)

Sortering

Deling

Rapport som nettside

Filtrering

Veiledning for etterbehandlingen

Grafer

Visualisering av data



Fritekstsvar som er kategorisert etter hvilken nytte de mener det å få bedre oversikt og gjøre endringer i skjemaet vil ha for dem. 
De alle fleste mener de vil oppleve en bedre oversikt, at skjema blir enklere å bygge, samt at det blir mer tidsbesparende. 

25%

26%

29%

45%

Fleksibelt

Tidsbesparende

Enklere

Oversiktlig

PÅ HVILKEN MÅTE VILLE DETTE VÆRT NYTTIG FOR DEG?
BEDRE STØTTE FOR Å FÅ OVERSIKT OG GJØRE ENDRINGER I SKJEMAET (F.EKS. BYTTE OM REKKEFØLGEN 

PÅ SPØRSMÅL).



Fritekstsvar som er kategorisert etter hvilken nytte de mener det å få bedre funksjon for å lage skjema med avhengigheter/logikk vil 
ha for dem. 
De alle fleste mener de vil oppleve at tjenesten blir enklere i bruk, at denne funksjonen vil gi mer nøyaktige svar fra respondentene 
og at det vil gi brukerne flere muligheter i forhold til utformingen av skjema.  

6%

26%

34%

35%

Tidsbesparende

Flere muligheter

Nøyaktige svar

Enklere i bruk

PÅ HVILKEN MÅTE VILLE DETTE VÆRT NYTTIG FOR DEG?
FORBEDRE FUNKSJONEN FOR Å LAGE SKJEMA MED AVHENGIGHETER/LOGIKK (DYNAMISKE SKJEMA HVOR 

RESPONDENTEN FÅR OPP ULIKE SPØRSMÅL BASERT PÅ HVA DE HAR SVART TIDLIGERE)



Fritekstsvar som er kategorisert etter hvilken nytte de mener det å kunne hente inn og gjenbruke spørsmål og andre deler av andre 
skjema vil ha for dem. 
De alle fleste mener de vil oppleve at de unngår dobbeltarbeid, som igjen gjør at skjema blir mer effektivt å utforme som igjen er 
tidsbesparende, samt at det kan oppstå mindre feil med implementering av en slik løsning. 

3%

28%

30%

39%

Mindre feil

Tidsbesparende

Effektivisere

Unngår dobbeltarbeid

PÅ HVILKEN MÅTE VILLE DETTE VÆRT NYTTIG FOR DEG?
MULIGHET FOR Å HENTE INN OG GJENBRUKE SPØRSMÅL ELLER DELER FRA ANDRE SPØRRESKJEMA.



85 fritekstsvar som er kategorisert etter hvilken nytte de mener det å ha flere spørsmålstyper vil ha for dem. 
De alle fleste mener de vil oppleve at tjenesten gir flere muligheter, at det vil gi mer nøyaktige svar fra respondentene og at det vil gi 
brukerne flere muligheter i forhold til utseende og utformingen av skjema.

Flere kom også med konkrete ønsker; listet opp på siden etter frekvensen på ønskene

Rangering

Slider

Skala

Matrise

Tabeller

Spørsmålsbatteri

Randomisering

Laste inn filer

Kalender

Kart
4%

11%

11%

29%

46%

Tilpasning

kvalitet

Utseende/utforming

Nøyaktige svar

Flere muligheter

PÅ HVILKEN MÅTE VILLE DETTE VÆRT NYTTIG FOR DEG?
NYE SPØRSMÅLTYPER (FEKS SLIDER, RANGERING, INPUTFELT I MATRISER 

E.L.)



Fritekstsvar som er kategorisert etter hvilke nytteområder brukerne mener det å kunne bytte mellom spørsmålstyper har for de.
Å kunne endre spørsmålstypen vil gjøre slik at det blir mindre dobbeltarbeid, det blir enklere å håndtere endringer og ikke minst 
tidsbesparende

3%

4%

7%

22%

27%

36%

Flere alternativer

Utforming/utseende

Begrenser feil

Tidsbesparende

Håndtere endringer

Slipper dobbeltarbeid

PÅ HVILKEN MÅTE VILLE DETTE VÆRT NYTTIG FOR DEG?
KUNNE ENDRE SPØRSMÅLSTYPEN FOR ET SPØRSMÅL (F.EKS. ENDRE FRA RADIOKNAPP TIL 

AVKRYSNINGSBOKSER).



• Svar basert på avstemning og fritekstsvar resulterer i ganske like 
prioriteringsønsker, det er bare to forskjeller i ønsker og 
prioriteringsrekkefølge. 

• Svarene viser at det er etterbehandling av data og funksjoner i byggeren 
som kommer høyest opp på ønskelisten. 

• Det er flere grunner til at de ulike featurene vil være nyttig for 
respondentene, det som går igjen er at det vil effektivisere etterarbeid, 
gjøre Nettskjema mer oversiktlig, det blir enklere i bruk og at man kan 
unngå dobbeltarbeid, samt at det vil gi flere muligheter og at det generelt 
vil effektivisere bruken av Nettskjema. 

• Det kommer også fram konkrete ønsker om hvilke spesifikke funksjoner 
som ville hjulpet å oppnå et bedre Nettskjema. 

OPPSUMMERING



Har du andre kommentarer om 
Nettskjema eller om denne 
undersøkelsen? 



“ Mange hyggelige tilbakemeldinger av typen: 

«Kjempe gode spørsmål. Ting jeg hadde tenkt på tidligere men klarte ikke å huske i farta dukket plutselig 
opp i denne undersøkelsen, som for eks: randomisering av spørreskjema.»

«stå på!»

«Interessant spørreskjema som viser meg at Nettskjema kan tilby mye mer enn jeg benytter meg av.»

«takk for jobben dere gjør – setter veldig stor pris på det!»

«Det har blitt så flott med nytt design!»

«dette har vi ventet på.»

«flott skjema, bra jobba!»

«topp at dere videreutvikler 
Nettskjema!»Noen har kommentert at undersøkelsen er litt lang og vel detaljert



“ Også mange konstruktive innspill til hvordan vi kan bli bedre:

«Bra at dere har lyst til å kartlegge hva vi trenger. Mye bra i Nettskjema/TSD nå, men fortsatt en del 
begrensinger som gjør det utfordrende og tidskrevende å jobbe med omfattende datainnsamling i 
Nettskjema.»

«Tjenesten er god, men bærer litt preg av å være under utvikling - klarer allikevel å virke troverdig. Etterhvert 
som randomisering og andre grunnleggende vitenskapelige verktøy kommer på plass blir det også enklere å 
benytte. :)»

«Et annet ønske: Tilpasse utseende på mailen som kommer når noen svarer på skjema.»

«glemte å nevne at det hadde vært praktisk med en mulighet for venteliste ved påmeldinger.»



Veien videre



1. Bedre støtte for å analysere svar (flere grafer, filtrere, sortere, sammenligninger)

2. Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet (f.eks. enklere å 
bytte om rekkefølgen på spørsmål, se avhengigheter mellom spørsmål, gruppere 
spørsmål, etc.)

3. Forbedre funksjonen for å lage skjema med avhengigheter/logikk (dynamiske 
skjema hvor respondenten får opp ulike spørsmål basert på hva de har svart 
tidligere)

4. Mulighet for å hente inn og gjenbruke spørsmål eller deler fra andre 
spørreskjema

5. Nye spørsmåltyper (feks slider, rangering, inputfelt i matriser e.l.)

6. Kunne endre spørsmålstypen for et spørsmål (f.eks. endre fra radioknapp til 
avkrysningsbokser)

1. Resultat og etterbehandling: bedre støtte for å analysere svar (flere grafer, 
filtrere, sortere, sammenligninger)

2. Lage skjema: Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet (f.eks. 
enklere å bytte om rekkefølgen på spørsmål, se avhengigheter mellom spørsmål, 
gruppere spørsmål, etc.)

3. Lage skjema: Forbedre funksjonen for å lage skjema med avhengigheter/logikk 
(dynamiske skjema hvor respondenten får opp ulike spørsmål basert på hva de har 
svart tidligere)

4. Lage skjema:  Mulighet for å hente inn og gjenbruke spørsmål eller deler fra 
andre spørreskjema

5. Lage skjema: Nye spørsmåltyper (feks slider, rangering, inputfelt i matriser e.l.)

6. Resultat og etterbehandling: Bedre støtte for å dele resultatene (laste ned som 
PDF, publisere på nettside etc.)

14. Du valgte [feature]. På hvilken måte ville dette vært nyttig 
for deg?

13. Hvis du kunne velge maks to alternativer, hva er det 
viktigst for deg at vi prioriterer?

Hvilke funksjoner vi bør prioritere



1. Bedre støtte for å analysere svar (flere grafer, filtrere, sortere, sammenligninger)

2. Bedre støtte for å få oversikt og gjøre endringer i skjemaet (f.eks. enklere å 
bytte om rekkefølgen på spørsmål, se avhengigheter mellom spørsmål, gruppere 
spørsmål, etc.)

3. Forbedre funksjonen for å lage skjema med avhengigheter/logikk (dynamiske 
skjema hvor respondenten får opp ulike spørsmål basert på hva de har svart 
tidligere)

4. Mulighet for å hente inn og gjenbruke spørsmål eller deler fra andre 
spørreskjema

5. Nye spørsmålstyper (f.eks. Slider, rangering, inputfelt i matriser e.l.)

6. Kunne endre spørsmålstypen for et spørsmål (f.eks. endre fra radioknapp til 
avkrysningsbokser)

7. Bedre støtte for å dele resultatene (laste ned som PDF, publisere på nettside 
etc.)

Hvilke funksjoner vi bør prioritere

29 %

57 %

14 %

Etterbehandling av data Bygger Mine skjema



Hva annet kan vi gjøre?

Enklere og mer brukervennlig bygger for skjema

Ha et mer gjennomgående og enklere språk

Tilrettelegge for organisering av skjemaer under «mine skjema»

Bedre og tilpasset utseende for store og flere deler av Nettskjema

Generelt UX og brukervennlighet



• Spørsmål 13 og 14 gir et fint og nøyaktig bilde på hvilken vei vi bør utvikle 
Nettskjema videre for å kunne bli en så god og brukervennlig tjeneste som 
overhode mulig.

• Svarene på disse spørsmålene er ganske like og med en lignende 
prioriteringsrekkefølge, med unntak av to features. 

• Svarene og prioriteringsrekkefølgene har blitt satt sammen og resulterer i 
en prioriteringsliste med 7 punkter, som er i kategoriene «Resultat og 
etterbehandling» og «Lage skjema» med mer spesifikke ønsker.

• Videre kommer en liste av ulike ønsker og funksjoner som har gått igjen 
gjennom undersøkelsen som er verdt å nevne.  

OPPSUMMERING



MoSCoW – I hvilken grad skal vi prioritere hva?
MÅ BØR KAN IKKE PRIORITERT


