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1. Pålogging
1.1

Påloggingsside

Gå inn på nettsiden www.10faktor.no for å logge på som administrator eller
rapportbruker.

Klikk på «Administrere undersøkelse» i øverst til høyre eller midt på siden for å
komme inn til påloggingsbildet.
Alle brukere som var registrert i Bedrekommune per august 2015 er videreført til
dette verktøyet. Du bruker samme brukernavn og passord som på Bedrekommune.
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1.2

E-post og passord

Fyll ut påloggingsfeltene med din e-postadresse og ditt passord. Klikk på Logg inn.
Dersom du har glemt passordet kan du klikke på «Har du glemt passordet?» og
følge veiviseren for å opprette et nytt passord.

2. Struktur
Alt arbeid med struktur gjøres under fanen «Org.enheter».
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2.1. Opprette nye enheter i strukturen
Eksempel: Opprette en ny barnehage med tre avdelinger

1. Klikk på det nivået du skal opprette en ny enhet under. I vårt eksempel skal vi
opprette en ny barnehage, vi klikker derfor på nivået «Barnehage»

2. Klikk på fanen «Avansert» og knappen «Opprett underenhet»

3. Skriv inn navnet på enheten og klikk på OK
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4. Den nye barnehagen er nå plassert under «Barnehage».
For å opprette avdelinger klikker vi nå på den nye barnehagen og gjentar steg
2 og 3, helt til vi har alle avdelingene.

5. Til slutt har vi en ny barnehage med 3 avdelinger:
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2.2. Enheter som ikke er i bruk
Når organisasjonsstrukturen endres over tid vil det finnes enheter i strukturen som
ikke lenger er i bruk.
Vi anbefaler ikke at man sletter enheter, de inneholder som regel resultater fra
tidligere år.
Vi anbefaler derimot å samle gamle enheter på et nytt nivå, «X – Ikke i bruk»
1. Klikk på kommunen øverst i strukturen, velg «Avansert» og «Opprett ny
underenhet»

2. Et tips er å navngi den nye enheten «X – Ikke i bruk». Da plasseres nivået
nederst i strukturen og enheten blir mindre synlig når man til daglig arbeider i
verktøyet.
Vi anbefaler Enhetstypen «Organisasjonsenhet» for dette nivået.

3. Du kan ny flytte utdaterte enheter inn i «X – Ikke i bruk».
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2.3. Flytte enheter
1.

Bruk strukturen til venstre og klikk på enheten du ønsker å flytte. Klikk
på fanen «Avansert» og klikk på «Flytt».

2.

I strukturen klikker du på det nivået enheten skal flyttes innunder.

Klikk tilslutt på OK
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3. Brukere
Alt arbeid med brukertilganger gjøres under fanen «Brukere».

Systemet er basert på en hierarkisk oppbygging av enheter. Personer med
brukertilgang har innsyn til alle resultater som ligger på det nivået de er registrert på,
inkludert alle underenheter. Det går an å ha tilgang til flere enheter i systemet med
samme brukertilgang.
Merk at alle brukere er videreført fra Bedrekommune. Det er kun brukere som hadde
tilgang til medarbeiderundersøkelsen som vil se den i dette verktøyet.

3.1. Rollen Administrator for medarbeiderundersøkelsen
En administrator skal klargjøre og iverksette gjennomføringen av
medarbeiderundersøkelsen. Brukere med denne tilgangen har innsyn i alle rapporter
opp til sitt nivå i strukturen.
Administratorens hovedoppgaver innebærer:




Tilrettelegging av kommunens struktur.
Administrasjon av brukertilganger og roller til nye og eksisterende brukere,
opp til sitt nivå i strukturen.
Sette opp medarbeiderundersøkelsen, ved å legge inn antall respondenter og
få sendt ut undersøkelsen pr papir/e-post

Kommunen bør ha minst én administrator på kommunenivået.

3.2. Rollen Rapportbruker for medarbeiderundersøkelsen
Rollen Rapportbruker gis til ledere og personer i kommunen som skal hente ut
rapporter. Tilgangen gis som oftest til avdelingsledere som skal hente ut sine
resultater.
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3.3. Opprette ny bruker
1. Opprett ny bruker
Klikk på + ikonet; «Opprett ny bruker»

2. Personalia
Skriv inn brukerens e-postadresse, fornavn og etternavn.
Telefonnummer og Kommentarer er valgfrie felt.

3. Roller og tilganger
Klikk på teksten Legg til rolle
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Klikk på strukturtre-ikonet for å velge hvilken enhet brukeren skal få tilgang til.
Bruk nedtrekklisten for Velg en rolle for å velge rolle.
Klikk til slutt på Legg til rolle

4. Opprette tilgang og send e-post til den nye brukeren
Klikk på Opprett-knappen til høyre på siden. Da opprettes brukeren i systemet
og systemet sender en e-post med påloggingsinformasjon til e-postadressen
som er registrert
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4. Utsending av medarbeiderundersøkelsen
Arbeid med utsending av undersøkelsen gjøres under fanen «Undersøkelser».

4.1. Hvem skal svare på medarbeiderundersøkelsen?
Målgruppen for medarbeiderundersøkelsen er alle ansatte – uavhengig av
ansettelsesforhold. Undersøkelsen bør gjennomføres på enhetsnivå og alle
medarbeidere bør få anledning til å delta.
Ledere i kommunen bør skilles ut og legges i egen gruppe, slik at svarene deres ikke
inngår i sin egen enhet/virksomhet. Dette kan gjøres ved å opprette en egen
lederenhet under hver kostra-enhet i strukturen.

4.2. Hvor skal respondentene registreres?
Strukturen avgjør hvor respondentene skal plasseres.
Det viktigste arbeidet for administrator blir å registrere korrekt antall ansatte på riktige
enheter i strukturen.
Eksempel:



Administrator skal klargjøre Tertitten barnehage for gjennomføring av
medarbeiderundersøkelsen.
Medarbeiderne på barnehagen er fordelt på avdelinger og strukturen ser slik
ut:
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Alternativ 1:
Medarbeiderne registreres på sine respektive avdelinger:

Alternativ 2:
Alle medarbeiderne registreres på barnehagen (f.eks. ved for få ansatte pr avdeling):

Alternativ 3:
Noen medarbeidere registreres på barnehage-nivå, og noen på avdelinger.
Dette anbefales ikke!
Rapportene aggregeres oppover i strukturen, og rapportene som hentes ut på
«Tertitten barnehage» vil inneholde Avdeling 2 sine resultater. Det vil derfor ikke
være mulig å skille ut resultatene som er kommet inn på barnehagen:
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4.3. Passordlapper eller e-postutsendelse?
Vi bruker unike engangspassord som inngang til medarbeiderundersøkelsen.
Engangspassord kan skrives ut på papir og delegeres til respondentene.
Påloggingssiden for å svare står skrevet på hvert engangspassord.
Skjema kan skrives ut på papir og delegeres til respondentene, gjelder de
respondentene som ikke har mulighet til å svare elektronisk.
E-postutsending sender ut en unik lenke til hver respondent. Lenken sender
respondenten direkte inn i medarbeiderundersøkelsen.
Det går an å kombinere de ulike måtene å svare på, men for å holde det ryddig bør
kommunen gå for enten papir, eller elektronisk svar, i alle fall pr enhet.

4.4. Fjerne bakgrunnsspørsmål og kommentarfelt
Bakgrunnsspørsmål og kommentarfelt er som standard slått på. Muligheten til å
fjerne alle eller deler av disse spørsmålene gjøres under fanen «Valgfrie spørsmål».

Side 1 – Bakgrunnsspørsmål inneholder alle bakgrunnsspørsmålene som blir stilt.
Du kan fjerne ett eller flere av spørsmålene ved å fjerne haken til venstre for
spørsmålet, eller du kan fjerne hele siden for respondentene.
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«Side 12 – Hva ønsker du deg for å kunne gjøre jobben din enda bedre?» er
tittelen på siden hvor kommentarfeltet finnes. Fjern haken til venstre på denne siden
dersom dere ikke ønsker å ha med kommentarfelt i undersøkelsen.

4.5. Registrere antall som skal svare på undersøkelsen
1. Klikk på fanen «Undersøkelser» i menyen øverst på siden og klikk på
medarbeiderundersøkelsen

2. Bruk strukturen til venstre på siden og klikk på den enheten du ønsker å
registrere respondenter på.
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I vårt eksempel ønsker vi å registrere alle ansatte på en barnehage. Pga. lavt
antall medarbeidere på hver avdeling ønsker vi å samle alle ansatte på
barnehage-nivået, jfr. pkt 4.2
3. Klikk på fanen Engangspassord. I feltet Antall respondenter registreres antall
som skal svare på undersøkelsen (10 respondenter i vårt eks.):

Husk å klikke på Lagre-knappen.

4.6. Skrive ut passordlapper på papir
Passordlapper kan skrives ut på papir, det går ca 12 passord pr A4-side.
Hver passordlapp inneholder:





Navnet på undersøkelsen
Navnet på enheten som passordet tilhører
Et unikt engangspassord
Lenke for å svare på undersøkelsen
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Passordene blir skrevet ut til en PDF-fil som du blir bedt om å åpne eller lagre, sørg
for at du har rettigheter til å laste ned filer på din maskin.
Et tips er å sende PDF-filen på e-post til enhetsleder. Vedkommende kan delegere ut
passord til sine ansatte.

1. Gjennomfør punkt 4.5 – Registrere antall som skal svare på undersøkelsen.
2. Klikk på knappen «Generere passord» nede i høyre hjørne.
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3. Skriv inn antall passord som skal opprettes. Systemet vil automatisk anbefale
et antall ut i fra registrerte respondenter fra 4.5.3.

4. Marker de passordene du ønsker å skrive ut. Hvis du ønsker å skrive ut alle
kan du benytte Velg alle-funksjonen via ikonet ovenfor det øverste passordet.

5. Klikk på Skriv ut passordlapper nederst på siden
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6. Klikk direkte på Eksporter og Lagre eller åpne PDF-filen med passordene

4.7. Skrive ut spørreskjema på papir

Følg stegene fra 4.6 - Skrive ut passordlapper, men i steg 5 velges Skriv ut skjema.
Undersøkelsen kan skrives ut på bokmål og nynorsk.

4.8. Sende ut undersøkelsen pr e-post
Se egen veiledning for utsending av e-post:

http://www.10faktor.no/Gjennomføreundersøkselse
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5. Rapporter

5.1. Sammensatt Excel-rapport
Excel-rapporten inneholder 14 arkfaner:

Startark viser svarprosent og innholdsfortegnelse til resten av rapporten/arkene.
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Tabell viser gjennomsnittlig tilfredshet på de ti faktorene.

Tabell snitt virksomhet viser alle kommuner som har gjennomført 10-FAKTOR som
har registrert sine virksomheter i en organisasjonsstruktur. Hver enkelt enhet og
avdeling er registrert med en enhetstype.
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Diagrammer viser svarfordelingen på de ti faktorene i et linjediagram.

Faktor 1 til 10 viser info som gjennomsnitt, gjennomsnitt Norge, svarfordelingskurve
og info om hver av de 10 faktorene.
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5.2. Kommentarrapport

På den siste siden i medarbeiderundersøkelsen får respondentene mulighet til å
legge inn sine kommentarer. Kommentarene hentes ut via kommentarrapporten.

5.3. Bakgrunnsspørsmål

Bakgrunnsspørsmål som blir stilt i medarbeiderundersøkelsen:






Kjønn
Alder
Utdanning
Stillingsprosent
Lederansvar

Resultatene på disse spørsmålene brukes for å kartlegge hvor godt representativt
utvalg som ligger til grunn for kommunens øvrige resultater. Rapporten er tilgjengelig
på kommunenivået.
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