
 
 Survey om IT-tjenestene 2006
 
USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) gjennomfører årlige
spørreundersøkelser blant IT-brukerne ved UiO. Dette er fjerde året vi gjør
dette. Målet er å samle inn kunnskap om hvor fornøyde våre brukere er med
tjenestene og å finne ut hvilke prioriteringer dere har.  

Du er tilfeldig utvalgt til å delta i denne undersøkelsen. Vi setter stor pris på om du tar
deg tid til å besvare dette skjemaet. 

Det tar 10-15 minutter å besvare skjemaet (ca. 40 spørsmål). Skjemaet må besvares
elektronisk. Etter svarfristens utløp vil resultater fra undersøkelsen bli publisert i Web.  

Svarfristen er satt til 15. desember og det vil bli sendt ut påminnelser. 

Vi ser gjerne at du kommenterer skjemaet og opplegget i det aller siste spørsmålet før du
klikker på SEND-knappen sist i skjemaet. 

Hvis du opplever tekniske problemer med utfyllingen av skjemaet, vennligst kontakt
P.H.Jacobsen@usit.uio.no.

Premie! Vi vil trekke ut tre heldige vinnere av en liten premie blant de av dere som
besvarer skjemaet!  

På forhånd takk for innsatsen! 

Arne Laukholm, IT-direktør

Ditt svar vil være anonymt
(QuestBack ivaretar din anonymitet)

VI STARTER MED NOEN ALLMENNE SPØRSMÅL OM IT-HVERDAGEN
DIN.

1) Hvor fornøyd er du alt i alt med IT-tjenestene?

Svært
misfornøyd 

Ganske
misfornøyd 

Sånn
passe 

Ganske
fornøyd 

Svært
fornøyd 

IT-utstyret du bruker

Datanettet (raskt og
stabilt?)

Servere og
hjemmeområde

Utskrift (fungerer det
hos deg?)

Programmene (har du
det du trenger?)

Stabiliteten (for mye
krasj?)

Sikkerheten
(virusproblemer?)

Muligheten for å jobbe



Muligheten for å jobbe
hjemmefra

Brukerstøtte og hjelp i
det daglige

2) Hvis du var svært misfornøyd med noe ovenfor, vennligst utdyp
dette:

3) Hvor mye bruker du følgende tjenester i ditt daglige arbeid?

Aldri Sjelden 
Av og

til 
Ganske
ofte 

Svært
ofte 

Elektronisk post

Web-sidene om IT-tjenestene

Tekstbehandling

Søk og oppslag i Web

Publisering i Web

Lokal IT-hjelp

Sentral IT-hjelp (USIT)

4) Har du lest og satt deg inn i IT-reglementet?

Ja   Nei  

NÅ FØLGER NOEN SPØRSMÅL OM ELEKTRONISK POST

5) Hvor fornøyd er du alt i alt med e-posttjenesten?

Svært fornøyd

Fornøyd

Sånn passe

Misfornøyd

Svært misfornøyd

6) Hvor mye bruker du e-post når du er...:

Ofte 
Av og

til sjelden Aldri 

På jobben?

Hjemme?

På reisefot?

7) Hvilke(n) e-postleser bruker du? (sett ett eller flere kryss)

Thunderbird



Eudora
Webmail
Pine
Gnus
Outlook
Other, please specify: 

8) Hva er de største problemene med e-posttjenesten? (sett ett eller
flere kryss)

Tjenesten er ustabil
Det går for tregt
Postprogrammet er for dårlig
Tjenesten er vanskelig å bruke
Å finne e-postadressen til folk
For mye søppelpost (spam)
Virus i e-posten
Other, please specify: 

9) Hvis du har idéer om hvordan e-posttjenesten kan forbedres,
skriv gjerne noen stikkord:

DE NESTE SPØRSMÅLENE ER OM
LÆRINGSADMINISTRASJONSSYSTEMET FRONTER OG OM IT I
FORSKNINGEN

10) Hvor tilfreds er du med Fronter-tjenesten ved UiO?

Ingen
erfaring 

Svært
misfornøyd 

Ganske
misfornøyd 

Sånn
passe 

Ganske
fornøyd 

Svært
fornøyd 

Kurs

Rådgivning

Brukerstøtte

Informasjon

11) Hvor ofte bruker du Fronter?

Daglig

Ukentlig

Månedlig

Sjelden

Aldri

12) «Jeg synes Fronter gir god støtte til undervisningen min»

Helt enig

Enig



Tildels enig

Ikke enig

Bruker ikke

13) Hvis du har idéer om hvordan Fronter-tjenesten kan bli bedre,
vennligst skriv noen stikkord.

14) Kjenner du til USITs Medielab (Studio) for produksjon av
digitale læremidler?

Ja, jeg bruker/har brukt det

Ja, jeg har hørt om det

Nei, det kjenner jeg ikke til

Interessant i framtiden

Ikke interessant for meg

15) Har du brukt eller kjenner du til følgende begreper/systemer?

Bruker/Har
brukt 

Kjenner
til 

Kjenner
ikke til 

Ikke
aktuelt 

USITs Gruppe for vitenskapelig
databehandling (VD-gruppen)

USITs Gruppe for statistikktjenester

Statistikkserveren primadonna

Sentrale lagringstjenester for
vitenskapelige data

Beregningstjenester
(tungregneanlegget)

16) Bruker du statistikk- og matematikkprogrammene? (sett ett
eller flere kryss)

Bruker ikke slike programmer
SPSS
SAS
S-PLUS
MINITAB
R
STATA
MAPLE
MATLAB
LABVIEW
Other, please specify: 

17) Er det noe du savner eller mangler av IT-utstyr og -programmer
i forskningen din?



 

18) Hvor fornøyd er du med Notes som kalendersystem?

Bruker ikke

Svært fornøyd

Fornøyd

Sånn passe

Misfornøyd

Svært misfornøyd

SÅ KOMMER NOEN SPØRSMÅL OM WEB-SIDENE OM IT-TJENESTENE 
(Vi tenker her på nettsider fra USIT og/eller lokale nettsider om IT-
tjenestene)

19) Hvor fornøyd er du alt i alt med IT-sidene i Web?

Svært fornøyd

Fornøyd

Sånn passe

Misfornøyd

Svært misfornøyd

Bruker ikke

20) Hvor viktig er IT-sidene som hjelpekilde for deg i ditt arbeid?

Uunværlige

Meget viktige

Viktige

Greie å ha

Ikke viktige

Uinteressante/Bruker ikke

21) Hvordan vil du beskrive informasjonen du finner på IT-sidene?
(sett ett eller flere kryss)

Grundig og utfyllende
Oversiktlig og grei
Uoversiktlig og rotete
Mangelfull
Lite ajourført
Dårlige søkemuligheter
Uinteressant
For preget av IT-sjargong
Other, please specify: 

22) Hvis du har idéer for bedre IT-sider i Web, eller ønske om Web-
tjenester du ikke har i dag, gi oss noen stikkord:

 



NÅ FØLGER NOEN SPØRSMÅL OM IT-OPPLÆRING OG IT-
KOMPETANSE

23) Hvordan vil du beskrive din IT-kompetanse når det gjelder å
utføre arbeidet ditt effektivt?

Meget god

God

Sånn passe

Ikke så bra

For dårlig

24) Benytter du deg av det opplæringstilbudet som finnes?

Svært ofte

Ganske ofte

Av og til

Sjelden

Aldri

25) Hvis du sjelden eller aldri benytter opplæringstilbudene – hva vil
du si det skyldes? (sett ett eller flere kryss)

Jeg trenger ikke opplæring
Tilbudene passer ikke meg
Jeg har ikke tid og anledning
Det koster for mye
Other, please specify: 

26) Hvis du har synspunkter på opplæringstilbudet for IT, skriv
gjerne noen stikkord:

27) Hva synes du om IT-avisen?

God
og

nyttig 
Sånn
passe 

Har liten
interesse 

Leser
ikke 

Kjenner
ikke til 

Papirutgaven

Webutgaven

SÅ KOMMER NOEN SPØRSMÅL OM IT-HJELP OG BRUKERSTØTTE



28) Vet du hvem din lokale IT-ansvarlige er?

Ja

Nei, vet ikke

Nei, har ingen

29) Hvor fornøyd er du alt i alt med den hjelpen du får av...?

Bruker
ikke 

Svært
fornøyd Fornøyd 

Sånn
passe Misfornøyd 

Svært
misfornøyd 

Lokalt IT-
personell

USIT sentralt

30) Synes du at du får den hjelpen du trenger når du trenger den?

Ja, alltid

Som oftest

Noen ganger

Sjelden

Nei, aldri

31) Hvor mye av den hjelpen du får fra lokal IT mener du faller
innenfor følgende kategorier?

Mesteparten Mye 
En
del 

Ganske
lite Ingenting 

Brannslukking (krise der og
da!)

Installasjon og oppgradering

Tekniske problemer med eget
utstyr

Problemer med fellesutstyr
(printere o.l.)

Problemer med programvare

Informasjon og opplæring

Fagrelatert hjelp
(konsulenthjelp)

32) Hvor mye bruker du følgende IT hjelpefunksjoner?

Aldri Sjelden 
Av og

til 
Ganske
ofte 

Svært
ofte 

Lokalt IT-personell

Nabohjelp (kollegaer)

Sentral hjelp (USIT)

IT-sidene i Web

Brukerveiledninger

IT-avisen

Opplæringstilbud



33) Hvis du har idéer til hvordan IT-hjelpen kan forbedres, skriv
gjerne noen stikkord:

VI FORTSETTER MED NOEN SPØRSMÅL OM IT-UTSTYRET DITT.

34) Hva slags maskiner(er) bruker du i jobben din? (sett ett eller
flere kryss)

PC med Windows
PC med Linux
Mac med OSX
UNIX arbeidsstasjon
Other, please specify: 

35) Hvor gammel tror du den maskinen du primært bruker er?

Mindre enn 1 år gammel

1-3 år gammel

4-5 år gammel

6 år eller eldre

Aner ikke!

36) Bruker du stasjonær og/eller bærbar maskin?

Bruker bare stasjonær maskin

Bruker bare bærbar maskin

Bruker begge deler, og primært stasjonær maskin

Bruker begge deler, og primært bærbar maskin

37) Hvordan håndterer du sikkerheten når du bruker hjemmemaskin
eller bærbar maskin?

Ja Nei 
Vet
ikke 

Har installert antivirus program

Får automatisk oppdateringer (patcher)

Tar jevnlig sikkerhetskopier (backup)

Benytter bevisst hjemmeområde mitt

Slipper ikke fritt til familie eller andre

TIL SLUTT VIL VI GJERNE HA NOEN FÅ OPPLYSNINGER OM DEG.

38) Hva slags stilling har du?

Vitenskapelig



Ikke vitenskapelig

39) Hvilket fakultet/hovedenhet er du primært tilknyttet?

- Velg alternativ -

40) Alder

- Velg alternativ -

41) Kjønn

Kvinne   Mann  

...OG HELT TIL SLUTT BER VI DEG KOMMENTERE DETTE SKJEMAET.

42) Vi vil gjerne ha dine synspunkter på dette skjemaet og
opplegget generelt:
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