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Bruksområder for Questback 
Det nettbaserte dataverktøyet Questback har flere bruksområder som 
er interessante for kirkelig sektor. 
 
 Evaluering 

► Selvevaluering av stabsarbeid/samarbeid med rådene, evaluering av ulike områder innenfor den 
enkeltes arbeidsoppgaver (for eksempel konfirmantundervisning), brukerundersøkelser (for 
eksempel av gravferd – hvordan opplever pårørende gravferdsarbeidet? – eller foreldre, barn og 
unge i trosopplæringstiltakene – hva mener de om det arbeidet kirken tilbyr?). 

 Påmelding 
► til konfirmasjon, kurs eller arrangementer i kirkelig sektor. 

 Kartlegging 
► av hvordan virksomheten fungerer, hvordan brukes ressursene våre? 

 Dokumentasjon 
► undersøkelser som er utført kan presenteres i powerpoint og andre filformater, og disse 
rapportene egner seg godt som dokumentasjon. 

  



BRUKERMANUAL  

 
  

Brukernavn: Felles for alle KAs medlemmer. 
Passord: Tildelt gjennom utsendt e-post 1. 
september 2010 (til den samme e-post 
adresse som KA benytter til 
informasjonsutsendinger). 



Din side 

 
 
 

Knappen «Ny quest» lar deg 
lage undersøkelse. 

Fanen «Quester» viser tidligere 
undersøkelser og maler. 



NY QUEST: Oversikt 

 

  
Rekkefølgen på disse alternativene korresponderer gjerne til rekkefølgen i utarbeidelse av undersøkelser. Først utformer man 
undersøkelsen i «Quest Designer», deretter lages innstillingene til undersøkelsene i «Questinnstillinger».  



NY QUEST: Utforming av undersøkelse I 

  

I toppmenyen finner man 
kategoriene fra forrige skjermbilde. 

Her velger man hvordan svar skal 
utformes. Eksempel og forklaring 
vises til høyre for alternativene. 

I denne menylinjen kan man legge 
til spørsmål, skille spørsmål med 
sideskift, og lagre undersøkelsen. 

«Forhåndsvis 
Quest» lar deg 
se hvordan 
undersøkelsen 
foreløpig ser 
ut. 

Flere innstillinger for 
spørsmål. Se neste side. 



NY QUEST: Utforming av undersøkelse II

 

Her fylles spørsmål og 
eventuelle svaralternativer inn. 

Blant disse alternativene, 
er «Obligatorisk 
spørsmål» nyttig for å 
sikre at spørsmålet blir 

 
Er «routing» av, følger 
spørsmålene i rekkefølgen i 
venstremargen. «Routing» 
lar en styre gangen i utfylling 
av spørreskjema. 

Rekkefølgen på spørsmål kan 
endres ved å dra spørsmålene 
oppover eller nedover. 

Pil opp og pil ned endrer 
spørsmålenes rekkefølge. 
Ikonet ved siden av pil ned, 
lar deg kopiere spørsmål og 
krysset sletter spørsmål. 



QUESTINNSTILLINGER I 

 

Avanserte innstillinger. Se neste side. 

Her kan man legge til et beskrivende 
navn til undersøkelsen, samt legge til 
tekst som vil komme før og etter 
spørsmålene. 



QUESTINNSTILLINGER II 

 

 

Angir plassering i Questoversikt og eier 
av undersøkelse. 

Her man kan legge til logo. 

Innstillinger for hvordan undersøkelsen 
skal besvares, bl.a. bruk av 
epostkvitteringer og tilbakeknapp. 



SPRÅK 

  
På språksiden kan man velge standardspråk og tilleggspråk. Tilleggsspråk lar respondenter velge språket 
brukt på knapper og lignende. 



DISTRIBUSJON I

  

Epostutsendinger gjøres i dette vinduet. Her 
velges avsender, det som skal stå i eposten 
og hvilke respondenter man er interessert i 
(for å velge respondenter, trykk på «Ordne 
respondenser»-knappen). 

Quester kan distribueres med epost, lenker eller oppsprettvindu (for 
de to siste variantene, se neste side). 



DISTRIBUSJON II 

  

Oppsett for distribusjon med 
lenke og oppsprettvindu forklares 
her. 



VARSLER 

 

  

I dette vinduet kan varsler legges til. Her kan man velge om varsel sendes på epost til questavsender eller respondent enten ved fullførelse av 
quest eller hvis bestemte spørsmål stilles. 



TEST OG PUBLISÉR 

  

I dette skjermbildet testes og publiseres questen.  

«Valider Quest» er en automatisk test om questen er 
rett utformet, «Kjør testrapport» lar deg selv 
undersøke om questen fungerer som den skal. Husk 
å trykke «Slett testdata» etter testing. 

Når questen er klar for publisering, 
trykk på denne knappen. 

Her velger du publiseringsdato og hvor lenge questen skal stå åpen. 

«Resultater» fører en til en oversikt 
over svar og mulighet til å generere 
rapporter. Se neste side. 



Rapporter I 

  

Trykker du på «Resultater» (se forrige skjermbilde), åpnes dette sprettoppvinduet. 

«Responslogg» viser innsendte svar. «Rapporter» lar deg 
definere utformingen av rapportene. «Eksport» fører deg til et 
valg av rapportmaler og filformater. «Analyse» er et avansert 
verktøy for å systematisere svarinnsendinger. «Oppfølging» 
fører en til et valg mellom å kommunisere med respondenter 
og å sende oppfølgingsquester. 



Rapporter II 

  

Knappen lengst til venstre åpner en 
forhåndsvisning av rapporten. Den 
midterste oppretter en kopi av 
rapportmalen. Knappen lengst til 
høyre sletter rapportmalen. 

«Opprett ny rapport» lar deg 
velge utformingen på rapporten. 
Se neste side. 

Questback har en standardrapportmal som tar med alle spørsmål. Å endre innstillingene er derfor 
ikke nødvendig dersom alle spørsmål skal inngå i rapporten. 



Rapporter III 

  

«Velg spørsmål» lar deg velge hvilke spørsmål fra 
questen som skal inngå i rapporten. 

«Velg analyser» lar deg filtrere svarene, 
sammenligne svar og foreta krysstabuleringer. 

Under «Webrapport» kan innstillinger for en 
nettvisning av undersøkelsen endres. 

«Rapportoppsett» lar deg legge til innledning og 
konklusjon til rapporten. 



Rapporter: Eksport I 

   

Questback tilbyr to typer rapporter. Summerte rapporter og 
rådatarapporter. Valg av filformat legger føringer på hvilke 
visningsalternativer som er mulige. Ved å trykke på en av 
alternativene kommer man til skjermbildet på neste side. 



Rapporter: Eksport II 

   

Velg epostadressen rapporten skal sendes til. Velg 
deretter rapportoppsett (dersom du har valgt en 
egen mal). Trykk «Fullfør» for å sende rapporten. 



Rapporter: Filter 

  

 

Filterfunksjonen lar en bedrive mer 
avansert analyse av datamaterialet. 



QUESTER: Oversikt 

 

Undersøkelser kan lages ved å kopiere 
en mal som ligger i det første bildet du 
kommer til når du logger inn – eller du 
kan kopiere en undersøkelse du har 
laget før. 


