
Brukerundersøkelse om skriftlig kommunikasjon 

Vi ønsker å kartlegge brukernes oppfatninger om skriftlig kommunikasjon fra Datatilsynet gjennom 

en brukerundersøkelse. Kartleggingen gjennomføres som en questbackundersøkelse på nettsidene i 

perioden 5. oktober til 16. november 2012. Undersøkelsen starter når den besøkende har klikket på 

en lenke på nettsiden.  Vi distribuerer den også per e-post fra veiledningstjenesten, i nyhetsbrev og 

forsiden på datatilsynet.no.  

Vi ønsker at resultatene fra undersøkelsen skal avdekke  

- om vi har språkutfordringer på nettstedet vårt 

- hvilken informasjon som kan forbedres 

- om språket er til hinder for at brukerne finner det de trenger 

- rasjonaliseringsgevinster ved å forbedre språket (ringer de oss fordi de ikke finner eller 

forstår informasjonen?)  

- om språktiltak som vi iverksetter gir resultater (ny og sammenlignbar undersøkelse gjøres i 

samme tidsrom neste år) 

 

Velkomstmelding 

Vi vil at informasjonen du får fra oss skal være tydelig og klar. Vi ber derfor om at din hjelp til å 

vurdere dette og håper du kan bruke tre minutter på å svare på noen spørsmål. Det vil hjelpe oss til å 

bli bedre.  

På forhånd takk for hjelpen.  

Hilsen oss i Datatilsynet 

 Personvernpolicy 

Spørsmål  

1. Har du brukt datatilsynet.no til å finne informasjon om plikter og rettigheter 

a. Ja 

b. Nei 

 

2. Hva ønsket du å finne informasjon om? 

a. Kameraovervåking 

b. Fødselsnummer 

c. Innsyn i e-post 

d. Informasjonssikkerhet 

e. Melding og konsesjon – videre til spørsmål  

f. Innsyn, retting og sletting 

g. Databehandleravtale 

h. Nyheter 

i. Annet:……………. 



3. Fikk du svar på det du trengte?  

j. Ja   

k. Nei, spørsmål 5 

  

4. Hvor lett eller vanskelig syntes du det var å finne fram til den informasjonen du hadde behov 

for?  

l. Svært lett  

m. Lett  

n. Verken eller  

o. Vanskelig  

p. Svært vanskelig  

q. Vet ikke / husker ikke  

 

5. Hva var grunnen til at du ikke fant det du trengte: 

r. Menystrukturen var vanskelig 

s. For mange faguttrykk/vanskelige ord i teksten 

t. Faguttrykk mangler forklaring 

u. Lange og kompliserte setninger 

v. Søkefunksjonen var for dårlig 

w. Annet: ……………. 

6. Hvor lett eller vanskelig synes du det er å forstå språket som benyttes på nettsidene?  
x. Svært lett  
y. Lett  
z. Verken eller 
æ. Vanskelig  
ø. Svært vanskelig  
å. Vet ikke / husker ikke  

 
7. Har du behov for hjelp fra andre for å forstå den informasjonen du hadde behov for?  

aa. Ja --- spørsmål 8 
bb. Nei --- spørsmål 9  

 
8. Hvem vil du be om hjelp fra?  

cc. Jeg vil spørre om hjelp fra en kollega eller en venn  
dd. Jeg vil ta kontakt med Datatilsynet for å få hjelp  
ee. Ingen 
ff. Annet 

 

Generell informasjon 

9. Har du mottatt skriftlig informasjon fra Datatilsynet det siste året? 

gg. Ja 

hh. Nei – spørsmål 14 

ii. Vet ikke – spørsmål 

 

10. Hva slags informasjon mottok du? 

jj. E-postveiledning 



kk. Brev eller vedtak fra Datatilsynet  

ll. Veiledning eller brosjyre 

mm. Annet….. 

 

11. Hvor raskt forstod du hva informasjonen handlet om? 

nn. Med en gang jeg leste overskriften  

oo. Etter å ha lest deler av teksten 

pp. Etter å ha lest hele teksten 

qq. Etter å ha lest teksten flere ganger 

rr. Jeg er ennå ikke sikker på om jeg forstår innholdet 

 

12. Hadde du behov for hjelp fra andre for å forstå teksten? 

ss. Ja 

tt. Nei 

13. Hvem fikk du hjelp av?  
uu. Jeg fikk hjelp av en kollega eller en venn  
vv. Jeg søkte etter informasjon på nettsiden 
ww. Jeg tok kontakt med Datatilsynet for å få hjelp  
xx. Jeg gjorde ingen ting   
yy. Vet ikke/husker ikke 

zz. Annet 

Melding og konsesjon 

Datatilsynet har skjema som du bruker hvis din virksomhet skal melde fra om eller søke konsesjon for 

behandling av personopplysninger.  

14. Har du fylt ut eller forsøkt å fylle ut skjema for melding eller konsesjon?  
ææ. Ja – spørsmål 
øø. Nei – spørsmål 19 
åå. Vet ikke 

 
15. Hvor lett eller vanskelig syntes du det var å forstå hvordan skjemaet skal fylles ut?  

aaa. Svært lett  

bbb. Lett  

ccc. Verken eller  

ddd. Vanskelig  

eee. Svært vanskelig  

fff. Vet ikke / husker ikke  
  

16. Trengte du hjelp til å fylle ut skjema?  
ggg. ja  

hhh. nei   

iii. Vet ikke / husker ikke  
 
17. Hvem fikk du eller planlegger du å få hjelp fra?  

jjj. Har fått eller planlegger å få hjelp fra en kollega  



kkk. Har kontaktet Datatilsynet for å få hjelp  

lll. Vil ta kontakt med Datatilsynet for å få hjelp 
mmm. Kommer ikke til å gjøre noe mer når det gjelder dette skjemaet  

nnn. Vet ikke hva jeg skal gjøre  
 

18. Hvor enig er du i følgende påstand: Datatilsynet har et godt og klart språk: 
ooo. Svært enig 
ppp. Litt enig 
qqq. Verken eller 
rrr. Litt uenig 
sss. Svært uenig 

 
19. Har du tips til hva som kan gjøre tekstene våre bedre 

Åpent. 

 

Bakgrunnsvariabler 

20. Hvor gammel er du? 

 

21. Er du kvinne eller mann? 

 

22. Hva er din høyeste utførte utdanning? 

Grunnskole 

Videregående 

Universitet/høgskole 

 

23. I hvilken sammenheng kontaktet du Datatilsynet?  

ttt. Ansatt i privat sektor  

uuu. Ansatt i offentlig sektor  

vvv. Selvstendig næringsdrivende 

www. Pensjonist/trygdet 

xxx. Annet…… 

 

Avslutningsmelding 

Takk for at du tok deg tid til å svare. Din tilbakemelding hjelper oss til å bli bedre.  


