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Om SUIT

SUIT er en elektronisk SpørreUndersøkelse om IT.

SUIT er en temperaturmåling for IT-tjenestene og gir oss kunnskaper om 

brukernes hverdag og preferanser.

SUIT ble gjennomført i nov/des 2009 blant et utvalg vitenskapelige og 

teknisk/administrativt ansatte (og omfatter ikke studentene).

SUIT hadde et utvalg på 3200 brukere, omfattet 48 spørsmål og ga en 

svarprosent på 44.4% (1421 svar).

SUIT hadde 12 åpne spørsmål som ga mer enn 4500 tekstlige svar.

SUIT er tidligere gjennomført i 2003-2007 med tildels de samme 

spørsmålene.
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Temaer

Forventninger til IT [3 spm]

Elektronisk post / Kalender [6 spm]

Websider om IT / Web-publisering [5 spm]

IT i forskning / IT i undervisning [4 spm]

Kompetanse / Opplæring / IT-avisa [5 spm]

LITA / Brukerstøtte [5 spm]

Maskinutstyr / Programvare [4 spm]

Fjernbruk / Trådløst [6 spm]

Regelverk / Sikkerhet [5 spm]

Personalia [5 spm]
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Brann i rosenes leir?

• Resultatene avdekker ikke store endringer fra tidligere år der vi har 

historiske data.

• Svarene tyder ikke på at det er utstrakt misnøye eller ulmende 

frustrasjon blant IT-brukerne ved universitetet.

• Det ser ut til at tjenestenivået i stor grad svarer til forventningene om 

IT-tjenestene ved universitetet.

• For flere av tjenestene er det forbedringspotensiale for å øke andelen 

fornøyde brukere, og opplevelsen av brukerstøtten varierer mellom 

fakultetene.

• Noen av IT-tjenestene er forholdsvis lite kjent (og brukt).

• Det er forholdsvis lav bevissthet om IT-reglementet og andre relevante 

regelverk.
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Forventninger

Hvor godt svarer alt i alt

IT-tjenestene ved universitetet

til forventningene dine?
[Spm 1] 

2009 2007

Svært godt     17.3  15.8

Ganske godt    55.8  56.5

Sånn passe     19.2  21.7

Mindre godt     5.2   4.9

Ikke godt       2.5   1.1

X-aksen går ved gjennomsnittlig skåre [73.1%]

Y-aksen er % som mener IT-tjenestene svarer svært godt eller ganske 

godt til forventningene.
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Kompetanse

Hvordan vil du beskrive din

IT-kompetanse til å utføre

arbeidet ditt effektivt?
[Spm 20]

2009 2007

Meget god     18.4  16.7

God           47.7  46.9

Sånn passe    29.3  29.6

Ikke så bra    3.3   4.7

For dårlig     1.3   2.1

X-aksen går ved gjennomsnittlig skåre [66.1%]

Y-aksen er % som angir egen kompetanse som meget god eller god.
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Lokal IT

Hvor fornøyd er du med

hjelpen du får av lokal IT?
[Spm 27]

2009

Fornøyd          74.9

Sånn passe       16.9

Misfornøyd        5.7

Får ikke hjelp    2.5

X-aksen går ved gjennomsnittlig skåre [74.9%]

Y-aksen er % som er fornøyd med LITA.
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Reglement & regler

Har du lest og satt deg inn i IT-reglementet? [Spm 40]

Ja    Nei

Vitenskapelig    43.2   56.8   [N=826]

Teknisk/Admin    59.6   40.4   [N=581]

Alle             50.0   50.0

[A] Vil du si at du har god nok kunnskap om gjeldende regelverk til at du kan 

behandle persondata og annen beskyttet informasjon på en tilfredsstillende måte? [Spm 41]

[B] Vi du si at IT-tjenestene gir deg god nok mulighet til å behandle persondata og 

annen beskyttet informasjon på en tilfredsstillende måte? [Spm 42]

Ja   Delvis      Nei    Vetik

[A]    39.4     34.0     15.0     11.6

[B]    37.0     17.7      5.2     40.1
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Oppfølging

• Internt på USIT

• I forhold til lokal IT

• Mot fakultetene
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HvemHvaHvor?

Stillingskategori

Vitenskapelig N = 836 [58.5%]

Ikke vitenskapelig N = 585 [41.2%]

Aldersgrupper

Fakultet/Hovedenhet
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www.usit.uio.no/it-dir/suit/2009

Samlerapport for hele undersøkelsen

Disse og andre lysark om undersøkelsen

Diverse fakultetsrapporter

Spørreskjemaet

Bak kulissene: Tekstlige svar, data fra 2003-2009 m.m.

[Teknisk ansvarlig for undersøkelsen: p.h.jacobsen@usit.uio.no]


