
SUIT – SUrvey om IT-tjenestene [2005]

SUIT 2005. USIT [Universitetets senter for informasjonsteknologi] gjennomførte høsten 2003 og
høsten 2004 elektroniske spørreundersøkelser [SUIT 2003 og SUIT 2004] blant IT-brukerne ved
UiO. Målet er å samle inn kunnskap om hvor fornøyde våre brukere er med tjenestene og å finne ut
hvilke prioriteringer man har. En tilsvarende undersøkelse, SUIT 2005, ble gjennomført høsten
2005.

Ved å gjennomføre slike brukerundersøkelser årlig skaffer vi oss over tid kunnskap om den
kvalitetsmessige utviklingen av IT-tjenestene. Vi har altså nå resultater fra tre år som vi kan
sammenstille.

DENNE RAPPORTEN inneholder resultater fra SUIT 2003, 2004 og 2005 i form av:

Noen oppsummerende observasjoner [se nedenfor].
Peker til et PowerPoint foilsett med sammenlignende grafer for 2003, 2004 og 2005 for et
utvalg av spørsmålene i undersøkelsen. I tillegg er det noen grafer for en
fornøydhetsindeks [se nedenfor].
Vi har ikke lagt vekt på å rapportere grafer, tall og svarfordelinger for 2005 alene, men vi har
med en peker til et PDF-dokument med svarfordelinger på de enkelte spørsmål for 2005.
Oversikt over spørsmålsstillingene i skjemaet finnes også i det nevnte PDF-dokumentet.
Peker til det elektroniske skjemaet slik det fortoner seg for respondentene.
Videre er det tatt med en kort surveyteknisk gjennomgang av undersøkelsen.

Rapporten inneholder ikke:

Et «komplett» tabellverk fra undersøkelsen.
Flervariate analyser hvor svarfordelingene på to eller flere spørsmål sammenstilles.
Samlinger av alle de tekstlige svarene på de åpne spørsmålene.

OBSERVASJONER. Vi framholder noen generelle observasjoner:

Andelen brukere som sier seg mer eller mindre fornøyd med IT-tjenestene har økt for
hvert av de tre årene.
Rundt e-posttjenesten har det skjedd mye i perioden. Resultatet har blitt mer fornøyde
brukere. Det har også skjedd et skifte [fra Eudora til Thunderbird og Webmail] i bruk av
postklienter. Overgangen fra POP til IMAP er ikke målt.
Det bedrives fremdeles i overveiende grad tradisjonell tekstbehandling ved Universitetet,
webpublisering foregår i mindrre grad, og mer sporadisk.
IT-sidene i web brukes ikke så alt for mye, men oppfattes som «greie å ha» og oversiktlige
å finne fram i.
Likevel, informasjonen om IT-tjenestene oppleves i noen grad som vanskelig, teknisk eller
for omfattende til daglig bruk.
IT-avisen ser ikke ut til å treffe godt nok hos mange, mens andre uttrykker det positive i å
få en trykksak.
De som svarer oppgir sin egen IT-kompetanse som god eller tilfredssstillende – man
mestrer altså de tjenestene man bruker/trenger.
Opplæringstilbudet brukes i begrenset grad og mange oppgir at de ikke har anledning til
delta eller at tilbudet er for dårlig kjent av den enkelte. Egenopplæring, lokale kurs eller kurs
i regi av USIT dominerer – altså «innomhus» kursvirksomhet.
Når det gjelder alminnelig brukerstøtte oppgir brorparten at de får hjelp nå de trenger det,
et uttrykk for at det IT-messige hverdagslivet fungerer rimelig bra. Eventuell misnøye går
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hovedsaklig på dimensjonering og kompetanseprofil.
Man har sett for seg en gradvis endring i rollen som lokal IT-ansvarlig [LITA], men deres
arbiedsoppgaver domineres framdeles av «brannslukking» mer enn fagrettet
«konsulenthjelp».
Prinsippene for IT-organisasjonen med en lokal og en sentral komponent ser ut til å ha
slått rot og sluttbrukerne benytter «riktig» kanal, altså lokal IT, framfor å søke sentral hjelp.
Det uttrykkes få visjoner om bruk av IT i eget arbeid («smart bruk av IT»). Noen få unntak
finnes i kommentarer fra vitenskapelig hold som etterlyser spesialtjenester i forbindelse
med forskningsaktiviteter.
Nytt i årets undersøkelse er noen spørsmål om ClassFronter. Man ser ut til å være ganske
fornøyd med tjenesten hva angår kurs, informasjon og oppfølging. Det er temmelig få som
oppgir at de bruker CF av og til eller jevnlig.
På utstyrsfronten registrerer vi at PC/Win har over 90% av «maskedet» ved UiO. Det er en
liten oppgang for Mac OSX og en liten nedgang for Linux. Det er en liten økning i bruk av
bærbart utstyr [og tjeneste for bruk av bærbart utstyr kommer brukbart ut]. Maskinparken
er moderne, de fleste oppgir at de har utstyr som er 0-3 år gammelt.
Etter de tekstlige svarene på åpne spørsmål å dømme er det dog noen brukere sliter med
IT!

DATAENE. Resultatene fra de tre årene er samlet i ett SPSS datasett. Interesserte kan henvende
seg til statistikk@usit.uio.no hvis man har behov for å gå dypere inn i resultatene fra
undersøkelsen. I tillegg til SPSS datasettet har vi samlingen av tekstlige svar på de åpne
spørsmålene – disse anvendes primært av de tjenestegruppene hos USIT som har ansvar for
angjeldende område/tjeneste. Her er det en ganske omfattende informasjons- og idékilde:

Spm # Tema # Svar

02 Misnøye med IT-tjenester 268

09 Idéer om e-posttjenesten 293

13 Syn på ClassFronter 155

18 Idéer om web-tjenestene 103

23 Syn på opplæringstilbudet 130

30 Bruk av bærbart utstyr 165

35 Syn på denne undersøkelsen 979

RAMMETALL.

Det ble trukket et tilfeldig utvalg på 2880 ansatte-brukere fra USITs brukerdatabase
(studentene er altså ikke med i undersøkelsen). Ansatte ved Institutt for informatikk og USIT
er holdt utenfor undersøkelsen.
Undersøkelsen var åpen fom. 21/11 tom. 12/12-2005 og det ble sendt ut tre påminnelser
underveis til de som ennå ikke hadde svart.
Ialt 1394 brukere besvarte skjemaet og det ga en svarprosent på 48,3%.
Skjemaet besto av 39 hovedspørsmål hvorav 8 åpne spørsmål.

Utvalgs- og svartallene for de tre årene ser slik ut:

År Utvalg # Spm # Svar % Svar

2003 1200 42 490 40,9%

2004 2000 38 951 47,5%

2005 2880 39 1394 48,3%
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TEKNOLOGI.

Undersøkelsen ble denne gangen gjennomført med bruk av surveysystemet QuestBack som
UiO har lisens for.
Den tekniske gjennomføringen av undersøkelsen gikk greit, og det var svært få
tilbakemeldinger om tekniske problemer fra repondentene.
Bearbeidelse og analyser av data er gjort med QuestBack Reporter, i Word og Excel, samt
med SPSS.

FORNØYDHETSINDEKS. Spørreskjemaet inneholder 11 spørsmål av typen «Hvor fornøyd er du
med...» med svarverdier fra 1 til 5 [Spm. 1.1–1.9, 4 og 14]. Ved å summere skårene på disse
spørsmålene får vi en sumskårevariabel med verdier fra 0 til 55. Ved å tredele denne sumskåren
ved hhv. 33.3% og 66,6% kan vi f.eks. konstruere en fornøydhetsindeks med tre verdier:
Lav/Middels/Høy grad av fornøydhet med de angjeldende tjenestene. Slik blir resultatet:

Prosentandelen som sier at de er godt fornøyd med IT-tjenestene har altså økt over de tre årene vi
har data for [fra 14.1% til 38.9%]. Noen flere grafer med fornøydindeksen finnes i foilsettet nevnt
ovenfor.

TILBAKEMELDINGER. I det aller siste spørsmålet på skjemaet ber vi om tilbakemeldinger når det
gjelder informasjon, innhold, utforming og språkførsel i det elektroniske spørreskjemaet og om
hvordan undersøkelsen ble gjennomført, i.e. utforming av e-post med invitasjon til å svare, e-post
for påminnelser o.l., samt omfang (antall spørsmål, svartid) og andre forhold rundt
gjennomføringen. Her er 40 sider med alle svarene i PDF-format for spesielt interesserte ;-)
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