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STATISTIKKSURVEY VÅREN 2005 

 

0.1 Innledning og nøkkeltall 
Undersøkelsen ble gjennomført av USIT. Ansvarlig var P.H.Jacobsen@usit.uio.no 
på vegne av USITs Gruppe for statistikktjenester. 
 
Surveyen om statistikkbruk er ikke en holdningsundersøkelse, men en «fact 
finding mission». Undersøkelsen var ikke anonym. Vi hadde tre målsetninger: 
 

• Å kartlegge statistikkbruken rundt om i de forskjellige fagmiljøene. 
• Å skaffe oss bedre kunnskap om bruk av statistikkverktøy og –metoder. 
• Å bedrive litt indirekte reklame for oss selv (statistikkgruppen ved USIT). 

 
Undersøkelsen ble gjort som en eletronisk survey med QuestBack som 
hjelpemiddel. Den var åpen fom. 18/5 tom. 2/6 2005. Det gikk ut to påminnelser 
underveis. Vi hadde svært få tekniske problemer.  
 
I tillegg til denne rapporten foreligger et foilsett som inneholder mye av de 
samme tall og fakta, men i noe større grad som grafer enn tabeller samt en 
samling av alle tekstlige svar på åpne spørsmål. 
 
Utvalget besto av (1) samtlige lisensinnehavere på statistikkprogrammene som 
USIT administrerer supplert med (2) et tilfeldig utvalg blant de øvrige 
ansattebrukere, ialt 2313 repondenter. 
 
Vi fikk meget bra respons med en tatal svarprosent på 41.5%. 
 

 Utvalg Svar 
% av 

Utvalget 
% av 

Svarene 
Lisensinnehavere 
[Alle med registrert lisens] 

1313 598 45.5% 62.3% 

Ikke lisensinnehavere 
[Tilfeldig utvalg vitenskapelige] 

1000 362 36.2% 37.7% 

Totalt 2313 960 41.5%  
 
Den fakultetsvise svarfordelingen [se figuren nedenfor] viser at SV, MED og MN 
kommer bra ut mens de øvrige og særlig OD ligger noe under gjennomsnittet på 
41.5%. Sentrene og andre enheter ligger også (godt) over gjennomsnittet. 
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0.2 Skjemaet 
Skjemaet hadde 25 spørsmål: 
 
1. Bruker du noen av disse programmene i pågående arbeid? 

 
[SPSS / SAS / S-PLUS / MINITAB / MAPLE / MATLAB / LABVIEW / ORIGIN / 
ANDRE] 

 
2. Kommer du til å bruke noen av disse eller liknende programmer i framtiden? 
 
3. Hvordan vil du vurdere din egen kompetanse på disse programmene? 

 
[SPSS / SAS / S-PLUS / MINITAB / MAPLE / MATLAB / LABVIEW / ORIGIN / 
ANDRE] 

 
4. Har du arbeidet med elektroniske spørreundersøkelser? 
 
5. Hvordan vil du karakterisere din statistikk- og metodekompetanse? 
 
6. Har du behov for kurs og opplæring i bruk av statistikk? 
 
7. Hvis JA, hva slags opplæring trenger du? [Åpent spm.] 
 
8. Har du hørt om USITs Tjenestegruppe for statistikkbrukere? 
 
9. Kjenner du til tjenestegruppens websider? 
 
10. Vil følgende tilbud være av interesse for deg? 
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[Metodekurs i statistikk / Introkurs i SPSS / Skreddersydd opplæring / 
Statistikkseminar hos USIT / Websider om statistikk / Nettverk av 
ressurspersoner / Leverandørpresentasjoner / Annen statistikkhjelp fra USIT] 

 
11. Er det andre statistikkprogrammer og -tjenester du savner tilgang til? [Åpent 

spm.]  
 
12. Har du behov for hjelp nå eller i nærmeste framtid i forbindelse med...? 

 
[Planlegging av undersøkelse / Metode- og programvalg / Lage en elektronisk 
survey / Planlegge intervjuer / Gjennomføre en elektronisk survey / Selve 
datainnsamlingen / Bearbeiding av data / Lage SPSS datasett / Statistisk 
analyse av data / Publisering og rapportering / Spesialprogrammering] 

 
13. Er det andre statistikkrelaterte ting du trenger hjelp til? [Åpent spm.] 
 
14. Får du hjelp idag? 
 
15. Har du behov for hjelp når det gjelder matematikk-orienterte programmer? 

 
[MAPLE / MATLAB / Mathematica / LABVIEW / ORIGIN] 

 
16. Bruker du programmer for vitenskapelig grafikk? 
 
17. Hvis JA, hvilke programmer bruker du? [Åpent spm.] 
 
18. Vil en slik servertjeneste være av interesse for deg? 
  

[primadonna] 
 
19. Vil en slik skannetjeneste være av interesse for deg? 
  

[Innskanning av papirskjemaer] 
 
20. Vil en slik arkivtjeneste være av interesse for deg? 
  

[Arkivering av vaitenskapelige data] 
 
21. Kunne du tenke deg å være med i et brukerpanel for statistikktjenester ved 

UiO? 
 
22. Hvordan vurderer du alt i alt situasjonen som statistikkbruker ved UiO med 

dagens tjenestetilbud, og hvilke forbedringer kan du se for deg? [Åpent 
spm.] 

 
23. Hvilket fakultet er du primært tilknyttet? 
 
24. Hva slags type maskin bruker du når du jobber med dataanalyse og 

statistikk? 
 
25. Har du synspunkter på spørreskjemaet og undersøkelsen? [Åpent spm.] 
 
Nummereringen av de følgende avsnittene i rapporten følger stort sett disse 
spørsmålsnumrene. 
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1. Nåværende bruk av programmer 
Hvor mange bruker hvilke programmer? 
 

Program Brukere 

SPSS 374 

SAS 53 

SPLUS 79 

MINITAB 34 

MAPLE 63 

MATLAB 83 

LABVIEW 44 

ORIGIN 80 
 
SPSS er altså, ikke uventet, det absolutt mest brukte statistikkprogrammet. Vi 
legger merke til at de hyppigst nevnte programmene inngår i USITs 
programportefølge. 
 
28 andre programmer nevnes av to eller flere respondenter. Vinnerne er klart R, 
STATA og GRAPHPAD PRISM. 
 

Program Nevnt 

R 28 

STATA 21 

GRAPHPAD PRISM 16 

EXCEL 8 

JMP 6 

MATHEMATICA 5 

STATVIEW 5 
 
Videre nevnes EPIINFO, LISREL, SIGMAPLOT, SIGMASTAT, UNSCRAMBLER, 
AMOS, BUGS, GAUSS, MPLUS, NSDSTAT, PCGIVE, SAMPLE POWER, STATISTICA, 
ARLEQUIN, IDL, MLWIN, PAUP, STRUCTURE, TSP samt 47 andre programmer. 
 

2. Framtidig bruk av programmer 
En betydelig andel oppgir at de nok kommer til å anvende statistikkprogrammer i 
framtiden. Det gjelder særlig de med lisenser, men også blant pr. i dag ikke-
lisenshavere. 
 

Har lisens? Ja Nei Totalt 

Framtidig bruk?    

Ja 78.2% 52.7% 68.6% 

Nei 6.1% 15.7% 10.9% 

Vet ikke 15.7% 28.6% 20.5% 
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3. Kompetanse på programmer 
 
 

Kompetanse Dårlig Passe God 

SPSS 21,0% 42,7% 36,3% 

SAS 39,6% 18,9% 41,5% 

SPLUS 27,3% 32,5% 39,0% 

MAPLE 33,9% 50,0% 16,1% 

MATLAB 21,3% 25,7% 51,5% 

LABVIEW 43,2% 22,7% 34,1% 

ORIGIN 21,8% 30,8% 47,4% 
 
 

4. Elektroniske spørreundersøkelser 
Bare hhv 4% og 7% oppgir å ha brukt de elektroniske surveysystemene 
QuestBack og Nettskjema. Dette er lave tall, men området er temmelig nytt, i det 
minste ved UiO. Vi var dessuten litt uheldig med spørsmålsformuleringen her. 

5. Statistikk og metode-kompetanse 
Mange vurderer egen kompetanse ganske høyt – og godt er jo det. Likevel, 
omtrent hver tredje oppfatter seg som uten kompetanse, eller i det minste med 
et behov for oppfriskning. En tredjedel til mener seg å beherske enklere ting. 
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6+7. Opplæringsbehov 
Hver femte oppgir å ha et opplæringsbehov (nå) og nesten halvparten mener at 
de muligens vil få det i framtiden: 
 

Oppæringsbehov? Prosent 

Ja 21.6% 

Kanskje senere 47.2% 

Nei 31.3% 
 
Hvis vi ser på oppgitt opplæringsbehov fordelt på fakultetene (gruppert som MN, 
MED+OD, SV+UV og de øvrige), får vi følgende bilde av situasjonen. 
 
Fakulteter Ja Kanskje Nei Totalt 

MN 71 115 34 220 

MED+OD 53 148 157 358 

SV+UV 45 104 50 199 

ANDRE 36 80 56 172 

TOTALT 205 447 297 949 
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8+9. USITs Gruppe for statistikktjenester 
USITs Gruppe for statistikktjenester er nyopprettet, og vi ventet ikke at mange 
skulle kjenne til oss – en av motivene for denne undersøkelsen var da også en 
viss reklame for gruppen! Her er tallenes tale: 
 

 Vet du om gruppens websider? 
Hørt om 
gruppen? 

Ja Nei Totalt 

Ja 60 93 153 

Nei 8 782 790 

Totalt 68 875 943 
 
Endel har hørt om gruppen, færre har hørt om våre websider. Vi får se på det 
som dataglitsj at åtte personer vet om websidene men ikke om gruppen... 
 

10. Hjelpetilbud 
Vi lodder interessen for noen tenkelige hjelpetilbud. 
 

Interessant? Ja Prosent 

Metodekurs 179 18.6% 

Introkurs SPSS 106 11.0% 

Skreddersydd kurs 188 19.6% 

Statistikkseminar 121 12.6% 

Websider 312 32.5% 

Ressursnettverk 289 30.1% 

Leverandørpresentasjoner 57 5.9% 
 
Den forholdsvis store interessen for websider (32.5%) er verdt å merke seg, 
samt den positive holdningen til å bygge opp ressursnettverk (30.1%). 
 

12+13. Hjelpebehov 
Behov for hjelp nå eller senere (antall svar): 
 

Hjelpebehov nå/senere Nå Senere Totalt 

Planlegging av undersøkelse 30 77 107 

Metode- og programvalg 43 101 144 

Planlegge intervjuer 11 24 35 

Gjennomføre en elektronisk survey 15 43 58 

Selve datainnsamlingen 24 37 61 

Bearbeiding av data 57 112 169 

Lage SPSS datasett 26 57 83 

Statistisk analyse av data 73 128 201 

Publisering og rapportering 39 81 120 
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Spesialprogrammering 24 44 68 
 

14. Dagens hjelpekilder 
Statistisk analyse foregår rimeligvis i det faglige miljøet, og det er blant arbeids- 
og prosjektkolleger man søker hjelp (hhv. 22.1%, 18.0% og 14.3% oppgir 
dette). 11.1% oppgirlokal IT som hjelpinstans, mens bare 2.4% benytter 
eksterne kilder. 
 

 
 

15. Hjelp med matematikkprogrammer 
Mange oppga behov for hjelp med matematikkprogrammer, spesielt MATLAB. 
 

Hjelpebehov nå/senere Ja 

MAPLE 130 

MATLAB 213 

MATHEMATICA 117 

LABVIEW 103 

ORIGIN 81 
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16+17. Vitenskapelig grafikk 
Våre vanlige statistikkprogrammer brukes i utstrakt grad. I tillegg merker vi oss 
særlig GRAPHPAD PRISM og SIGMAPLOT. 
 
Her er et utdrag: 
 

Program Nevnt 

EXCEL 74 

MATLAB 53 

ORIGIN 41 

GRAPHPAD PRISM 39 

SIGMAPLOT 33 

SPSS 22 

SPLUS 16 

GNUPLOT 14 
 
Videre nevnes ILLUSTRATOR, MAPLE, POWERPOINT, COREL DRAW, PHOTOSHOP, 
R, IDL, MATHEMATICA av ca. 10 respondenter og i tillegg omlag 75 andre 
programmer. 
 

18+19+20. Nye tjenester 
Vi sonderte interessen for tre nye tjenester. Servertjenesten er allerede satt i 
drift [primadonna, se IT-avisa]. Skanningtjeneste for innskanning av 
papirskjemaet er på et tidlig planleggingsstadium. Den tredje tjenesten har å 
gjøre med (langtids)arkivering av vitenskapelige data. Interessen var som følger: 
 

Tjeneste Behov % 

Servertjeneste 224 23.3% 

Skanningtjeneste 159 16.6% 

Arkivtjeneste 252 26.3% 
 

21. Brukerpanel 
Statistikkgruppen har drøftet nytten av å ha et kompetent brukerpanel i ryggen i 
arbeidet framover og luftet tanken om dette – med brukbar positiv respons. 
 

Være med i panel? Antall 

Ja 73 

Kanskje 163 

Nei 645 

Vet ikke 71 
 
Hvis vi går inn og ser på de 71 som har svart ja, finner vi alle fakultetene og noen 
sentra representert. Vi planlegger nå å gå videre med disse kontaktene med sikte på 
å bygge opp et komptetent og variert brukerpanel i løpet av høsten 2005. 
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23+24. Bakgrunnsopplysninger 
Vi har ikke med så mange bakgrunnsopplysninger i denne undersøkelsen. Vi kan 
gjengi svartallene fra fakultetene og oversikt over hvilke typer utstyr man bruker. 
 

Fakultet Antall % 

TF 14 1.5% 

HF 47 4.9% 

JUS 26 2.7% 

MED 223 23.2% 

MN 326 34.0% 

SV 127 13.2% 

OD 35 3.6% 

UV 75 7.8% 

Muséer 31 3.2% 

Sentre 16 1.7% 

UB 6 0.6% 

Annet 34 3.4% 
 
Følgende utstyr benyttes: 
 

Utstyr % 

PC/Windows 73 

PC/Linux 10 

Mac/OSX 8 

Unix 6 

Annet 3 
 

7+11+13+22+25. Åpne spørsmål 
I tillegg til ”Alterative answers” på noen av spørsmålene og et par åpne spørsmål om 
bruk av mer spesielle programmer for statistikk og vitenskapelig grafikk var det fem 
åpne spørsmål av mer generell art i undersøkelsen. 
 

Spm. Spørsmålets tema Svar 

7. Kurs- og opplæringsbehov 251 

11. Etterspurte programmer/tjenester 94 

13. Andre hjelpebehov for statistikk 54 

22. Situasjonen for statistikkbrukere 327 

25. Synspunkter på undersøkelsen 238 
 
Som det framgår fikk vi ganske mange svar og kommentarere. Tekstmassen er tatt 
vare på og det er en rekke interessante innspill å lese. 
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Hm! 
Noen ser ut til å bruke SPSS [og tilsvarende de andre] lisensierte programmene  
våre uten lovlig lisens...  
  

 Lisensinnehaver?  

Bruker SPSS? Ja Nei Totalt 

Ja 281 93 374 

Nei 317 269 586 

Totalt 598 362 960 
 
[Hvorav 52 er nn@medisin.] 
 
Vi vil ikke gå videre med dette i denne sammenhengen selv om undersøkelsen ikke er 
anonym. 
 


