
Sammendrag - evaluering av sakspapirer på nettbrett.  

Bakgrunn 
Ordfører ba om en evaluering av opplegget rundt sakspapirer på nettbrett. Resultatet av 
evalueringen vil gi en indikasjon på om det er mulig å gå over fra papirbunker til sakspapirer 
elektronisk via nettbrett. 
 
Evalueringen ble gjennomført i perioden 21.-31.01.2013 ved hjelp av tilbakemeldingssystemet 
Questback.  
 
Deltakerne ble invitert med i undersøkelsen via e-post. De kunne velge om de ville svare anonymt 
eller ikke.  Noen av spørsmålene var obligatoriske, andre valgfrie.  
 
23 ev de 58 aktuelle respondentene har svart via Questback, noe som tilsvarer 40 % av de som fikk 
undersøkelsen tilsendt. 3 av de spurte har kun svart på mailen med lenke til Questback. I mailen gir 
de tilbakemelding om at de foretrekker papirer på nettbrett.  

Oppsummering av resultatene  
• Hele 96 % av de som har svart oppgir at de er komfortabel med å lese sakspapirer på 

nettbrett, og 87 % er tilfreds eller meget tilfreds med hvordan nedlasting av papirer fungerer.  
• 74 % svarer at de er tilfreds eller meget tilfreds når de skal finne fram i sakspapirer og like 

stor andel bruker notatmulighetene i PDFexpert. 
• Opplæring og hjelp ved problemer har vært et sentralt element. 78 % har deltatt i 

opplæringen i forkant av kommunestyremøtene, og av de 21 som har svart er 62 % fornøyd 
eller meget fornøyd med opplæringen. 

• Om lag halvparten ønsker mer opplæring. Når det gjelder hjelp oppgir 83% at de er tilfreds 
eller meget tilfreds.  

• Flertallet (89 %) foretrekker opplæring i forkant av kommunestyremøte, og 67 % ønsker fast 
tema for opplæringen.   

• 20 av respondentene, 87 %, foretrekker sakspapirer på nettbrett. Hvis man teller med de 
som kun har besvart dette spørsmålet, foretrekker 89 % sakspapirer på nettbrett. 

I spørreskjemaet var det også mulighet for kommentarer og flere har kommet med forslag til 
hvordan sakspapirene kan organiseres for å gjøre det enklere å finne fram på nettbrett.  

Detaljerte resultater 

Undersøkelsen ble publisert fra 21.01.2013 til 31.01.2013 
  

23 respondenter (23 unike) 
  

  

Antall 
svar 

I 
prosent 

Er du komfortabel med å lese sakspapirer på nettbrett? 23 
 

 
Ja 22 96 % 

 
Nei 1 4 % 

    Nedlasting av sakspapirer til nettbrettet - hvordan synes du det fungerer? 23 
 

 
Svært lite tilfreds 0 0 % 



 
Lite tilfreds 0 0 % 

 
Nøytral 3 13 % 

 
Tilfreds 14 61 % 

 
Svært tilfreds 6 26 % 

    Hvordans synes du det er å finne fram i sakspapirene på nettbrettet? 23 
 

 
Svært lite tilfreds 1 4 % 

 
Lite tilfreds 2 9 % 

 
Nøytral 3 13 % 

 
Tilfreds 12 52 % 

 
Svært tilfreds 5 22 % 

    Bruker du notatverktøyene i PDFexpert 23 
 

 
Ja 17 74 % 

 
Nei 6 26 % 

    Har du deltatt på opplæringen i forkant av kommunestyremøtene? 23 
 

 
Ja 18 78 % 

 
Nei 5 22 % 

    Hvor fornøyd er du med opplæringen som er tilbud i forkant av kommunestyremøtene 
i høst? 

21  

 
Svært lite tilfreds 0 0 % 

 
Lite tilfreds 0 0 % 

 
Nøytral 8 38 % 

 
Tilfreds 9 43 % 

 
Svært tilfreds 4 19 % 

    Ønsker du mer opplæring? 23 
 

 
Ja 11 48 % 

 
Nei 12 52 % 

    Når passer det best for deg at opplæringen foregår? 18 
 

 
I forkant av kommunestyremøtene? 16 89 % 

 
Annet tidspunkt? Spesifiser i kommentarfeltet til slutt i undersøkelsen. 2 11 % 

    Innhold/tema for opplæringsøktene. Ønsker du 18 
 

 
 - fast tema for hver samling? 12 67 % 

 
 - åpent, slik at dere kan komme med ønsker/bestilling? 6 33 % 

    Vi har fått tilbud om gratis kurstimer fra leverandøren. Er det interessant å få inn de 
eksterne kursholderne igjen? 22 

 
 

Ja  7 32 % 

 
Nei 10 46 % 

 
Vet ikke 5 23 % 

    Synes du du får den hjelpen/supporten du trenger for å bruke nettbrettet? 23 
 

 
Svært lite tilfreds 0 0 % 

 
Lite tilfreds 1 4 % 

 
Nøytral 3 13 % 

 
Tilfreds 11 48 % 

 
Svært tilfreds 8 35 % 

    



Hvis du kan velge, vil du helst ha sakspapirer på 23 
 

 
- nettbrett? 20 87 % 

 
- papir? 3 13 % 
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