Alvik den 14 augusti 2018

Enkätsvar Repets funktionalitet och support
Inledning
I början av mars 2018 sände vi ut ett mail till alla som har en behörighet i Repet (cirka 1200
personer) och den 9 april avslutades möjligheten att svara på enkäten. Då hade 419 personer
svarat och det är en god svarsfrekvens. Vi har med enkätsvaren nått en bredd av åldrar, en
jämvikt mellan kvinnor och män och även nått till de som ansvar för föreningen som
församlingens administration. Svarsfrekvensen speglar även storleken (antal församlingar) på
Equmeniakyrkans regioner i Sverige.
Struktur
Vår avsikt med enkäten var att finna svar på frågor som är relevanta för förening som
församling när de använder Repet. Det andra var att se om nya användare (52 användare) har
andra erfarenheter än de användare som har brukat Repet i 13 månader eller mer (367
användare). Vi har förenklat den här redovisningen och fört samman alla svaren för att få en
helhetsbild.
Kommentarer
Vi har även i fritext fått många reflektioner och konkreta förslag som inte redovisas här. Vi är
särskilt tacksamma till alla kommentarer och kommer att arbeta vidare med dem.
Utmaningar
Enkäten har gett oss ett material att förändra och förbättra Repet, några exempel:
- Utskicksfunktionen behöver förbättras
- Rapportering till Bilda via Repet (församling)
- Bygga om så att man kan lägga in fler epostadresser.
- Skicka SMS via Matrikeln.
Allt kan inte ske omedelbart utifrån brist på resurser men under en längre tid kommer vi att
fortsätta utveckla Repet.
Vi har med enkäten sett att vår tidigare utveckling av repet genom möjligheten att logga in i
Repet med pinkod och möjligheten att signera statistiken har gett goda resultat. När det gäller
inloggning så anser 86% (mycket bra och ganska bra) att det fungera bra och när man skall
signera statistiken anser 67% att det fungerar bra.
En del av enkätens kommentarer ger oss hintar om att man inte har hittat eller inte vet om
vissa funktioner i Repet
Enkäten har även gett oss ett underlag att arbeta vidare med våra utbildningar. Vi kommer
förändra vårt utbud gällande utbildningar. Vi vill för föreningar särskilt erbjuda en
introduktions utbildning med möjlighet till särskild support.
Tack till alla som har svarat!
Du kan från sidan 2 och framåt själv se alla enkätsvaren

Sida 1

Alvik den 14 augusti 2018

Sida 2

Alvik den 14 augusti 2018

Sida 3

Alvik den 14 augusti 2018

Sida 4

Alvik den 14 augusti 2018

Frågor till Repet administratör i en församling (fråga 9-11)
Frågorna är speciellt utformade för församlingens verksamhet och behov. De speciella
frågorna är från två olika spår och därför har de samma nummer. Men de har besvarats av
olika användare. 79 användare har besvarat både församlingens som föreningens frågor då
de har en behörighet i både i en förening och församling.

9. Uppdrag i Repet
1% 3%

3%

10%
LokalAdmin
LokalFörsamlingsföreståndare
LokalStyrelse

83%

LokalGruppAdmin
LokalGruppLedare

Antal svar: 270

10. Hur många medlemmar har er församling
10%

6%
18%
251 personer eller mer

24%

24%

151-250 personer
101-150 personer
51-100 personer

18%

31-50 personer
1-30 personer
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11. Hur fungerar er administration vid medlemsförändring
Vi skickar flyttningsintyg via post
och vi får respons

26%

Vi skickar flyttningsintyg via post
och vi får respons

51%

Vi sänder mail till den mottagande
församlingen och vi får respons,

11%
3%

9%

Vi sänder mail till den mottagande
församlingen får ej respons,
Vet ej

Frågor till Repet administratör i en förening (fråga 9-11)
Frågorna är speciellt utformade för föreningens verksamhet och behov. 79 användare har
besvarat både församlingens som föreningens frågor då de har en behörighet i både
föreningen och församlingen.

9. Uppdrag i Repet
15%
16%
E-LokalAdmin

68%

Antal svar: 226
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10. Hur många medlemmar har er förening.

21%
51%

1-30 personer

28%

31-50 personer
51 personer eller mer

11. Hur betalas medlemsavgiften i föreningen?
11%

7%

15%
Kontant
Kontoinbetalning

67%

Swich
Vi använder inte medlemsavgift
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Fråga A till J Fördjupningsfrågor

Fråga 13 delar upp frågorna till två olika spår (användare kort tid och användare lång tid)
men i denna redovisning är de sammanräknade för att förenkla enkäten. Enkäten växlar även
från numrering till bokstäver (A-J) då det är fördjupningsfrågor.
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A Hur fungerar pinkoden när du loggar in?
1% 2%
5%

7%
Mycket bra

19%

Ganska bra

67%

Varken eller
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Vet inte

B. Hur fungerar digital signering av statistiken?

26%
1%
1%

Mycket bra

49%
5%

Ganska bra
Varken eller
Ganska dåligt

18%

Mycket dåligt
Vet inte
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C. Hur fungerar rapporteringen till Bilda via Repet
1%

8%

1%
4%

3%
Mycket bra
Ganska bra
Varken eller
Ganska dåligt

83%

Mycket dåligt
Vet inte

D. Hur ofta arbetar du med någon funktion i Repet? Ange vilket alternativ som
passar bäst in på din användning av Repet. (rubriken är för lång och går inte
in i diagrammet)

D. Hur ofta arbetar du med Repet?
17%

15%
Minst en gång per år

36%

32%

Minst en gång per kvartal
Minst en gång månaden
Minst en gång veckan
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E 1. Har ni registerat alla föreningsmedlemmar?

30%
54%

Ja
Nej

16%

Vet ej

E 2. Har ni registrerat alla församlingsmedlemmar?

25%

12%

63%

Ja
Nej
Vet ej
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F. Anser du att ni har struktur/ordning på ert
medlemsregister?
4% 0%
12%

29%

Mycket bra
Ganska bra
Varken eller
Ganska dåligt

54%

Mycket dåligt

Fråga H
Frågan är följdfråga från fråga G där man kan skriva kommentarer och redovisas inte här.

I Hur tycker du att det är att arbeta med nedanstående funktioner i Repet?
Svara utifrån dina upplevelser av att arbeta med:
Fråga I är uppdelad fyra områden: Utskick, grupper, medlemshantering och statistik. De
redovisade svaren utgår från de som har besvarat frågan. Exempel: Vi kan se på den första
frågan att 66 % av 419 har angett att de aldrig använt funktionen och att 44 % har besvarat
frågan. Principen är samma för alla delfrågorna.
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I 1. Svara utifrån dina upplevelser av att arbeta med: Utskicksfunktionen

Dina upplevelser att arbeta med utskick
8%
12%

33%
Mycket bra

13%

Ganska bra
Varken eller

33%

Ganska dåligt
Mycket dåligt

Aldrig använt 66 %
Antal svarande 44 %

I 2 Svara utifrån dina upplevelser av att arbeta med:
Grupper och närvarorapportering

Dina upplevelser av att arbeta med grupper
3%
12%

16%
Mycket bra

18%

Ganska bra

50%

Varken eller
Ganska dåligt
Mycket dåligt

Aldrig använt 32 %
Antal svarande 68 %
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I 3. Svara utifrån dina upplevelser av att arbeta med: Medlemshantering

Dina upplevelser av att arbeta med medlemshantering
7%

5%

22%
Mycket bra

19%

Ganska bra
Varken eller
Ganska dåligt

47%

Mycket dåligt

Aldrig använt 10 %
Antal svarande 90 %

I 4. Svara utifrån dina upplevelser av att arbeta med: Statistiken

Dina upplevelser att arbeta med statistik
4%

2%

10%

35%

Mycket bra
Ganska bra
Varken eller

49%

Ganska dåligt
Mycket dåligt

Aldrig använt 16 %
Antal svarande 84 %
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J. Vilken kvalité anser att Repets support har på följande
delmoment/funktioner?

J. Vilken kvalité anser du att Repets support har?
56%

60%

53%

50%

49%

44%
Mycket bra

36%

40%

32%

Varken eller

27%

30%

20%

Ganska dåligt

22%

20%

14%

10%

2%
1%

Ganska bra

6%
1%

6%
0%

Mycket dåligt

16%

13%

2%
0%

0%
Video

Telefon

Lathundar

Nyhetsbrev

Övriga frågor
Fråga 14 till 21 har alla användare fått möjlighet att svara på. Fråga 20 och 21 är frågor som kunde
besvaras med kommentarer och som inte redovisas här
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Sammanställning fråga 17
Vilken kursform är avgörande för att du ska delta på en kurs?

18%
5%

Helt avgörande

4%
5%
20%
25%

Avgörande

32%

17%
Webbutbildning

32%
46%

Varken eller

38%
38%

Fortsättningskurs Halvdag
Grundkurs heldag

14%

19%
21%
18%

Fungerar kanske

4%
kan inte komma

10%
12%
22%

0%

10%

20%

Tema utbildning

30%
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