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Sammendrag – hovedfunn
En undersøkelse gjennomført blant teknologer, realister og naturvitere med mastergrad, viser at de
fleste synes å ha god, samlet digital kompetanse.
-

To tredeler regner sin egen digitale kompetanse som god, vurdert opp mot hva jobben deres
krever, mens en tredel vurderer den digitale kompetansen sin som middels.

-

Det er likevel en utfordring for mange å holde oversikt over digitale utviklingstrekk som er
relevant for jobben. Under halvparten vurderer at de er god på dette.

-

Det er verdt å merke seg at kun en tredel av de som har et ansvar for IKT-sikkerhet
eller -sårbarhet i jobben sin, rapporterer at de har god kompetanse på dette.

Selv om de fleste har ganske god digital kompetanse, mener flertallet – nærmere tre firedeler – at de
trenger mer påfyll av digital kompetanse.
-

Et flertall ønsker mer digital kompetanse for å kunne håndtere nye arbeidsoppgaver, men det
rapporteres også om behov for bedre digital kompetanse i forbindelse med nåværende jobb.

-

De formene for digital kompetanse som respondentene først og fremst vil ha mer av, er
spesialisert IKT-kompetanse, ferdigheter i bruk av avanserte, spesialiserte dataverktøy, og bedre
oversikt over digitale utviklingstrekk, inkludert muligheter og begrensninger ved digitalisering.
Men det er også flere som ønsker bedre «prosesskompetanse» i forbindelse med digitalisering,
blant annet knyttet til forretningsprosesser, prosjektarbeid, kommunikasjon og kulturbygging.

-

Det er et godt potensial for å drive kompetanseheving på eller i tilknytning til arbeidsplassen, og
mange kan vise til gode eksempler på intern kompetanseheving. Samtidig melder flere fra om at
det ikke settes av nok tid og ressurser til dette.

-

Den mest populære lengden på ekstern opplæring er 1–2 dager. Men det er også mange som
ønsker et litt lengre opplæringstilbud, helst over noen uker ved siden av jobb.

-

Det er flere som opplever økonomiske hindre for å øke sin digitale kompetanse. Det aller største
praktiske hinderet er likevel å få satt av tid til slik opplæring.
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Bakgrunn
Formål
Undersøkelsen er primært gjennomført for å gi innspill til en partssammensatt arbeidsgruppe om
digital kompetanse. Gruppen ble nedsatt som en del av Kunnskapsdepartementets oppfølging av
nasjonal kompetansepolitisk strategi. Akademikerne er representert i gruppen ved Tekna.
Resultatene fra undersøkelsen er også tenkt å bidra til Teknas faglige og politiske arbeid med digital
kompetanse.

Hva er «digital kompetanse»?
Det finnes ulike definisjoner på hva «digital kompetanse» er, jf. blant annet Fafo-rapport 2015:28
«Digital kompetanse i arbeidslivet» av Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen. Hva som regnes som
relevant digital kompetanse må også forventes å endre seg relativt hurtig over tid.
Denne undersøkelsen – og arbeidet til den partssammensatte arbeidsgruppen om digital
kompetanse – fokuserer på digital kompetanse som er relevant i arbeidslivet. Dermed er kun
yrkesaktive og ikke for eksempel studenter og arbeidsledige inkludert i utvalget. Respondentene har
mastergrad innen teknisk-naturvitenskapelige fag, og for denne målgruppen ville det ha vært lite
relevant å fokusere på det helt grunnleggende digitale nivået, f.eks. evnen til å bruke internett og
smarttelefon.
Siden respondentene jobber i mange ulike sektorer og virksomheter, der det vil variere fra stilling til
stilling hva som er relevant kompetanse, har vi unngått å gi en helt fastsatt definisjon på digital
kompetanse. Et stykke på vei har vi derfor overlatt til respondentene å vurdere hva som er relevant
digital kompetanse for dem.
Samtidig fremstår det som lite formålstjenlig å gjennomføre en undersøkelse uten noen føringer for
hva som faktisk menes med digital kompetanse. Vi har derfor på følgende måte eksemplifisert
overfor respondentene hva digital kompetanse kan være (sett i lys av målgruppen):
Digital kompetanse kan blant annet omfatte (men er ikke avgrenset til):
•
•
•
•
•
•
•
•

ferdigheter i å bruke standard og avanserte data-verktøy
kompetanse på å bruke verktøy og systemer på en sikker måte
oversikt over relevante, digitale utviklingstrekk
spesialisert IKT-kompetanse (bestilling, utvikling, forvaltning etc.)
kompetanse på digitalisering av prosesser, forretningsmodeller etc.
kompetanse på bruk av sosiale medier som arbeidsverktøy
digital lederkompetanse
evne til samhandling, omstilling, læring og etiske vurderinger knyttet til digitale systemer,
prosesser etc.

Dette synet på hva som kan være relevant digital kompetanse er gjenspeilet i spørsmålsstillingene,
selv om det også er understreket at respondentene selv må vurdere hva som er relevant digital
kompetanse for dem, i deres nåværende jobber.
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Nåværende digital kompetanse, vurdert opp mot jobbkrav
Digital kompetanse – oversikt
Respondentene ble bedt om å evaluere sin egen digitale kompetanse, vurdert opp mot hva de
trenger i sin nåværende jobb. Figur 1 nedenfor oppsummerer svarene (se Vedlegg 2: Detaljerte svar,
Tabell 1: Digital kompetanse for mer detaljer).
Tallene viser (nederst) at det er rundt to tredeler som mener de har god samlet digital kompetanse,
mens rundt en tredel mener at de samlet sett har middels digital kompetanse – ifølge egen
oppfattelse av hva dette innebærer, og altså sett i lys av nåværende jobb.
Det store flertallet har altså stort sett den digitale kompetansen de trenger i arbeidet. Likevel er det
verdt å merke seg at det kun er rundt halvparten som opplever å ha god oversikt over relevante,
digitale utviklingstrekk.

Bruke standard data-verktøy
n=550

13,3 %
0,5 %

85,8 %

0,4 %

Dårlig
Middels data-verktøy
God
Vet ikke
Bruke spesialiserte
n=545 2,4 %

32,3 %

64,6 %

0,7 %

Bruke
digitale
systemerGod
på sikker
Dårlig
Middels
Vetmåte
ikke
n=544 3,5 %

31,8 %

63,8 %

0,9 %

Oversikt
over relevante
Dårlig
Middels digitale
God utviklingstrekk
Vet ikke
n=546

9,0 %

40,1 %

47,6 %

3,3 %

SamletMiddels
digital kompetanse
Dårlig
God
Vet ikke
n=542

30,3 %

67,9 %

0,6 %

1,3 %
Dårlig

Middels

God

Ikke relevant

Figur 1. To tredeler av respondentene oppgir å ha god digital kompetanse. Det er imidlertid en noe
lavere andel – rundt halvparten – som har god oversikt over relevante digitale utviklingstrekk.
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IKT-utdannede – som utgjør omtrent en femdel av respondentene – oppgir gjennomgående å ha
høyere digital kompetanse enn andre: 80 % har god oversikt over digitale utviklingstrekk, 85 % har
god kompetanse på sikker bruk av digitale systemer, mens 90–93 % svarer at de har god kompetanse
på de andre områdene angitt i Figur 1.
Når IKT-utdannede tas ut av oversikten, synker andelen som har svart «god» med 5–8 prosentpoeng
for hvert av svarene i Figur 1.
Figur 2 nedenfor viser fordelingen av svar i de ulike aldersgruppene. Vi ser at det er relativt færre 50åringer som rapporterer om god digital kompetanse enn 30- og 40-åringer.

Aldersfordeling digital kompetanse
50-årene 4,7 %

40-årene 2,4 %

38,2 %

56,4 %

26,9 %

69,2 %

30-årene 3,1 % 23,3 %
0%

20 %
Dårlig

1,4 %

72,0 %
40 %
Middels

60 %
God

0,7 %

1,6 %
80 %

100 %

Ikke relevant

Figur 2. Respondentene i 30- og 40-årene rapporterer i større grad om god digital kompetanse enn
respondenter i 50-årene. For hver aldersgruppe vises snittet av alle de fem spørsmålene fra Figur 1.
(Bildet er nesten helt likt om man bare ser på svaret for «samlet digital kompetanse».)
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Spesialisert IKT-kompetanse
Omtrent en firedel av respondentene arbeider med det vi kan kalle spesialiserte IKT-oppgaver:
bestilling, utvikling, forvaltning, drift etc. av IKT-systemer. Figur 3 under oppsummerer svarene
(se Vedlegg 2: Detaljerte svar, Tabell 2: IKT-spesialistoppgaver, for mer detaljer).
Flertallet oppgir å ha god kompetanse på spesialistområdet sitt, vurdert opp mot dagens behov i
nåværende jobb. Det er imidlertid ett unntak: Blant de som oppgir å ha et ansvar for IKT-sikkerhet
eller -sårbarhet (ut over vanlig brukeransvar), er det kun en tredel som rapporterer å ha god
kompetanse, mot to tredeler for hvert av de andre områdene.

IKT-sikkerhet/-sårbarhet
n=75

8%

56%

36%

Dårlig
Middels
God
Bestillerkompetanse
n=98 2%

36%

62%
Dårlig
Middels
Forvaltning
og driftGod

n=92 3%

30%

67%
Dårlig Utvikling
Middels

n=101 5%

God

24%

71%
Dårlig
Middels
God
Andre IKT-områder

n=90 2%

23%

74%
Dårlig

Middels

God

Figur 3. Blant respondentene som har angitt at de arbeider med spesialiserte IKT-oppgaver, er det
de som har et ansvar for IKT-sikkerhet eller -sårbarhet som i minst grad rapporterer å ha god
kompetanse på eget felt.
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Kompetanse i å se digitale muligheter og begrensninger
Tre grupper som kan sies å ha ganske klart behov for digital kompetanse, er IKT-spesialiser,
forretningsutviklere og ledere. Disse gruppene – som hver utgjør rundt en firedel av respondentene,
men med en viss overlapp – ble spurt om hvor god kompetanse de har på å se digitale muligheter og
begrensninger innen sitt felt. Figur 4 under oppsummerer svarene
(se Vedlegg 2: Detaljerte svar, Tabell 3: Digitale muligheter og begrensninger, for mer detaljer).
Tre firedeler av de som jobber med spesialiserte IKT-oppgaver (som omtalt på forrige side) vurderer
selv å være god på å se digitale muligheter og begrensninger. Blant ledere og de som arbeider med
arbeids-/virksomhetsprosesser, forretningsmodeller etc. er det færre – omtrent halvparten – som
mener de er god på dette.
Hvor mange av lederne og forretningsutviklerne som er gode på å se digitale muligheter og
begrensninger, samsvarer godt med hvor stor andel av respondentene – som helhet – som klarer å
holde god oversikt over relevante, digitale utviklingstrekk (Figur 1).

Se muligheter: IKT-spesialister
n=123 2%

24%

74%

1%

Dårlig Prosess-/forretningsutviklere
Middels
God
Vet ikke
Se muligheter:
n=140 4%

39%
Dårlig

n=130

6%

56%

1%

Middels
God Ledere
Ikke relevant/vet ikke
Se muligheter:
39%
Dårlig

52%
Middels

God

3%

Vet ikke

Figur 4. De som arbeider med spesialiserte IKT-oppgaver (bestilling, utvikling, forvaltning, drift etc.)
rapporterer i større grad enn andre at de har god kompetanse på å se digitale muligheter og
begrensninger.
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Ønsker og behov for kompetanseheving innen digital kompetanse
Kompetansebehov – oversikt
Nærmere tre firedeler av respondentene rapporterer om et behov for eller ønske om økt digital
kompetanse. Figur 5 under oppsummerer svarene (se Vedlegg 2: Detaljerte svar, Tabell 4: Digitale
kompetansehevingsbehov, for mer detaljer).

Ønske/behov for økt digital kompetanse

Nei, ikke per dags dato (28,5 %)
Ja, i forbindelse med nåværende jobb (7 %)
Ja, for nye arbeidsoppgaver (22,7 %)
Ja, både for nåværende jobb og nye oppgaver (41,7 %)
Figur 5. Cirka 7 av 10 respondenter mener at de selv har behov for mer digital kompetanse – dels
i forbindelse med nåværende jobb, men ikke minst for å kunne håndtere nye arbeidsoppgaver.
Litt over en firedel mener at de per dags dato ikke trenger mer digital kompetanse. IKT-utdannede
har minst behov for oppdatering: Her svarer halvparten at de ikke trenger økt digital kompetanse.
I andre utdanningsgrupper er det én av fire som mener at de ikke trenger økt digital kompetanse.
To tredeler ønsker mer digital kompetanse for å kunne håndtere nye arbeidsoppgaver, enten ene og
alene derfor, eller i kombinasjon med å bruke den nye kompetansen i sin nåværende jobb.
Rundt halvparten ønsker økt digital kompetanse i forbindelse med nåværende jobb – medregnet
dem som også vil bruke slik kompetanse til nye arbeidsoppgaver.
Det er omtrent like mange 30-, 40- og 50-åringer som melder at de trenger mer digital kompetanse.
Men 30-åringer sier i litt større grad enn 40- og 50-åringer at de ønsker ny kompetanse for å
håndtere nye oppgaver, mens 50-åringer i litt større grad enn 30- og 40-åringer vil oppdateres
i forbindelse med sin nåværende jobb. Forskjellene ligger imidlertid innenfor feilmarginen.
Respondentene ble oppfordret til å angi tekstlig hvilken konkret kompetanseheving de ønsker. Over
en tredel svarte på dette. En subjektiv gruppering av svarene viser at dette er de vanligste ønskene:
-

40–50 % ønsker relativt spesialisert IKT-kompetanse (IKT-utvikling, sikkerhet etc.)
Ca. 25 % ønsker økt brukskompetanse i avanserte (bl.a. fag- og bransjespesifikke) dataverktøy
Ca. 20 % ønsker bedre oversikt over digitale utviklingstrekk, muligheter og begrensninger
(inkludert de som er usikre på hvilken spesifikk digital kompetanse de trenger)
Ca. 10–15 % er opptatt av «prosesskompetanse» som forretnings-, virksomhets- og
arbeidsprosesser, organisering, prosjektarbeid, kommunikasjon, kulturbygging etc.
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Kompetanseheving på jobben
De aller fleste som ønsker kompetanseheving innen digital kompetanse, mener at en middels til stor
andel av kompetansehevingen kan skje på eller i tilknytning til arbeidsplassen. Figur 6 under
oppsummerer svarene.

Kompetanseheving som kan skje på jobb
n=365

6%

33%
Lite

52%
Middels

Mye

9%

Vet ikke

Figur 6. Over halvparten av de som ønsker mer digital kompetanse, mener at det er mulig å få mye av
kompetansen de ønsker på eller tilknyttet arbeidsplassen. Kun ganske få mener at det er lite å hente
på jobben.
Som eksempler på slik intern kompetanseheving nevner respondentene blant annet jobblæring
gjennom prosjekter, deling av erfaringer, tips og rettledning av mer kompetente kollegaer, intern
opplæring, fagkvelder, interne faggrupper, interne studiegrupper, workshoper, hackatons, nettkurs
(egenutviklede eller fra eksterne leverandører), webinarer, intern «mikro-info», korte videoer og
selvstudier på jobben.
Det er samtidig mange som melder inn at arbeidsgiveren deres i liten – eller ingen – grad bruker tid
og ressurser på opplæring og videreutvikling av medarbeidernes digitale kompetanse.
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Ekstern opplæring
Selv om de fleste som ønsker mer digital kompetanse mener at de kan tilegne seg en middels til stor
andel av denne kompetansen på jobb, er tre firedeler av dem interessert i eksterne opplæringstilbud.
Figur 7 under viser hvilken lengde på opplæringen som vil passe best for disse respondentene. De
fleste ønsker 1–2 dagers opplæring, men det er mange som også ønsker en litt lengre opplæring.

Ønsket lengde på ekstern opplæring (flere valg mulig)
Heltidsstudium (3 %)
Måneder/år ved siden av jobb (13 %)
Uker ved siden av jobb (37 %)
En-to dager (65 %)
Noen få timer (32 %)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Figur 7. Blant respondentene som ønsker mer digital kompetanse, er 1–2 dagers opplæring mest
populært. Flere vil ha lengre snarere enn kortere opplæring. 271 personer svarte på dette.
Respondentene som ønsker mer digital kompetanse ble også spurt, på generell basis, om de opplever
tid og økonomi som hinder for ekstern opplæring (det ble ikke skilt mellom privat tid og arbeidstid,
eller privatøkonomi og virksomhetens økonomiske evne/vilje). Figur 8 under oppsummerer svarene.

Opplever økonomi som hinder for ekstern opplæring
n=270

23%

35%

33%

9%

Stor grad
Middels
Liten
grad opplæring
Vet ikke
Opplever
tid som
hinder for
ekstern
n=268

50%
Stor grad

41%
Middels

Liten grad

9% 1%

Vet ikke

Figur 8. Blant respondentene som ønsker mer digital kompetanse, oppleves tid som det viktigste
hinderet. Men økonomi er også en faktor for de fleste.
Tid er den største bøygen for de som ønsker ekstern opplæring: Halvparten regner tid som et stort
hinder, mens bare en tidel ser på tid som et lite problem. Økonomi regnes imidlertid også som et
stort hinder for en firedel av respondentene, og som et middels hinder for en tredel.
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Oppsummering og tolkning
Undersøkelsen viser at flertallet av høyt utdannede innen teknisk-naturvitenskapelige fag opplever å
ha god digital kompetanse, når de vurderer sin egen kompetanse opp mot hva jobben deres krever.
En tredel rapporterer om middels digital kompetanse. Hovedbildet er dermed at det står bra til med
den digitale kompetansen til høyt utdannede teknologer, realister og naturvitere.
Undersøkelsen indikerer imidlertid også noen behov som med fordel kan adresseres:
-

Selv om utgangspunktet er ganske godt, mener flertallet – nærmere tre firedeler – at de trenger
mer påfyll av digital kompetanse. De rapporterer å trenge kompetanseheving dels i forbindelse
med sin eksisterende jobb, men i enda større grad for å kunne håndtere nye arbeidsoppgaver.
Dette tyder på at høyt utdannende opplever et behov for kontinuerlig påfyll av digital
kompetanse for å forbli relevant.

-

En de de største utfordringene for målgruppen, når det gjelder digital kompetanse, er å holde
oversikt over digitale utviklingstrekk som er relevant for jobben. Bare halvparten vurderer at de
er god på dette. Videre svarer kun halvparten av ledere og forretningsutviklere at de er god på å
se digitale muligheter og begrensninger. Når respondentene bes om å beskrive hvilken konkret
digital kompetanse de ønsker, er et av topp-tre-områdene å følge bedre med på digitale
utviklingstrekk og få bedre oversikt over muligheter og begrensninger.

-

Omtrent en firedel av respondentene arbeider med det vi kan kalle spesialiserte IKT-oppgaver:
bestilling, utvikling, forvaltning, drift etc. av IKT-systemer. En gruppe blant disse peker seg
negativt ut: Blant de som har et ansvar for IKT-sikkerhet eller -sårbarhet, er det kun en tredel
som rapporterer å ha god kompetanse på feltet sitt (de fleste av dem regner kompetansen sin på
området som middels). Generelt er spesialisert IKT-kompetanse den typen kompetanse som
flest sier at de ønsker seg mer av.

-

To tredeler av respondentene regner seg selv som god på å bruke spesialiserte data-verktøy.
Like fullt er den nest mest etterspurte digitale kompetansetypen nettopp brukskompetanse i
avanserte og/eller spesialiserte fag-, virksomhets-, og bransjespesifikke verktøy.

-

En relevant kompetansetype som flere ønsker mer av, uten at det i seg selv primært er digital
kompetanse, er det vi kan kalle «prosesskompetanse»: forretnings-, virksomhets- og
arbeidsprosesser, organisering, prosjektarbeid, kommunikasjon, kulturbygging etc.

-

De aller fleste som ønsker kompetanseheving innen digital kompetanse, mener at en middels til
stor andel av kompetansehevingen kan skje på eller i tilknytning til arbeidsplassen. Mange kan
vise til gode eksempler på intern kompetanseheving. På den annen side er det mange som
melder at arbeidsgiveren i liten – eller ingen – grad bruker tid og ressurser på opplæring og
videreutvikling av medarbeidernes digitale kompetanse.

-

To tredeler av de som vil ha ekstern opplæring, ønsker opplæring som tar 1–2 dager. Det nest
mest ettertraktede vil være et opplæringstilbud over noen uker som kas tas ved siden av jobb.

-

Det største hinderet for å ta ekstern opplæring, er å få satt av tid. Halvparten regner tid som et
stort hinder, og over en tredel regner det som et middels stort hinder. Men også økonomi er et
stort hinder for en firedel av respondentene, og et middels stort hinder for en tredel.
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Vedlegg 1: Om undersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble gjennomført 22. januar–1. februar 2018. Den ble sendt til 3 000 tilfeldig
utvalgte, yrkesaktive Tekna-medlemmer i alderen 24–59 år (uten purring). Det kom inn 551 svar.
Tekna har cirka 73 000 medlemmer. Nærmere 50 000 av disse er yrkesaktive medlemmer i alderen
24–59 år. Med 551 svar og et konfidensnivå på 95 %, er undersøkelsens feilmargin +/- 4,2 %.
Det er over 150 svar fra hver av de tre aldersgruppene 30-årene, 40-årene og 50-årene. Målt
opp mot antall yrkesaktive Tekna-medlemmer i hver av gruppene, ligger feilmarginen i intervallet
+/- 7,2–7,8 % for hver aldersgruppe med et konfidensnivå på 95 %.
Den største utdanningsgruppen blant de som har svart er IKT-utdannede, som utgjør 19 % av
respondentene (107 personer). Deretter følger bygg og anlegg med 12 % (67 personer),
maskinteknikk med 12 % (66 personer), kjemi med 11 % (61 personer), elektro med 8 %
(47 personer) og geofag med 8 % (45 personer).
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Vedlegg 2: Detaljerte svar
Under følger eksakte spørsmålsstillinger og svar for utvalgte nøkkelspørsmål i undersøkelsen.

Tabell 1: Digital kompetanse
Alle 551 respondentene fikk disse innledende spørsmålene.
Nr

Spørsmål

Alternativ

1-1

Hvor gode ferdigheter har du i å bruke standard Dårlig
data-verktøy (de som «alle» har på pc-en,
God
f.eks. Office-pakken), vurdert opp mot hva du
Middels
trenger i nåværende jobb?
Vet ikke

Antall

Prosent

3

0,55%

472

85,82%

73

13,27%

2

0,36%

550

1-2

Hvor gode ferdigheter har du i mer
spesialiserte data-verktøy som du trenger i
jobben din?

Dårlig

13

2,39%

God

352

64,59%

Middels

176

32,29%

Vet ikke

4

0,73%

545

1-3

Hvor god kompetanse har du på å bruke
digitale systemer (mobil, pc, trådløse nett,
apper etc.) på en sikker måte?

Dårlig

19

3,49%

God

347

63,79%

Middels

173

31,80%

5

0,92%

Vet ikke

544

1-4

Hvor god oversikt har du over digitale
utviklingstrekk som er relevant for jobben din?

Dårlig

49

8,97%

God

260

47,62%

Middels

219

40,11%

Vet ikke

18

3,30%

546

1-5

Hvor god samlet digital kompetanse (ifølge
egen oppfattelse av hva dette er) mener du
selv å ha, sett opp mot dagens krav i jobben
din?

Dårlig

7

1,29%

God

368

67,90%

Middels

164

30,26%

3

0,55%

Ikke relevant

542

Med 550 svar og et konfidensnivå på 95 %, er feilmarginen på dette spørsmålet +/- 4,2 %.
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Tabell 2: IKT-spesialistoppgaver
Spørsmålene under ble gitt til 141 respondenter som først hadde svart ja på et spørsmål om de
arbeider med «bestilling, utvikling, forvaltning, drift etc. av IKT-systemer» (dette utgjorde 25,6 % av
alle respondentene). 124 personer (22,5 %) besvarte spørsmålene under.
Alle som jobber med slike ulike «IKT-spesialistoppgaver» fikk for enkelthets skyld alle «spesialistspørsmålene» (det er en viss overlapp), men hvert spørsmål ble utformet som et «hvis»: «Hvis du
arbeider med utvikling», «Hvis du har et ansvar for IKT-sikkerhet» etc.
På grunn av denne måten å spørre på, ble det (per design) en ganske stor andel «Ikke relevant»-svar
på hvert spørsmål. For å finne det reelle antallet som jobber med hvert av spesialistområdene, har vi
sett bort fra «Ikke relevant»-svar. Vi sitter da igjen med 98 personer som har ansvar for bestilling o.l.,
101 som jobber med utvikling, 91 som jobber med forvaltning og drift, 75 som har et ansvar for
sikkerhet/sårbarhet, og 90 som arbeider på andre IKT-områder.
Nr

Spørsmål

Alternativ

2-1

Hvis du har ansvar for å evaluere,
spesifisere krav, bestille endringer
i eller bestille nye IKT-systemer,
hvor god kompetanse har du på
dette, vurdert opp mot hva du
trenger i jobben i dag?

Dårlig

Hvis du arbeider med utvikling av
IKT-systemer, hvor god
kompetanse har du på dette,
vurdert opp mot hva du trenger i
jobben i dag?

Dårlig

2-2

Antall

Prosent

Relevante

2

1.61%

Middels

35

28.23%

God

61

49.19%

2,04%
35,71%
62,24%

Ikke relevant

26

20.97%

124
5

4.03%

Middels

24

19.35%

God

72

58.06%

Ikke relevant

23

18.55%

124

2-3

Hvis du arbeider med forvaltning
og drift av IKT-systemer, hvor god
kompetanse har du på dette,
vurdert opp mot hva du trenger i
jobben i dag?

Dårlig

3

2.42%

Middels

27

21.77%

God

61

49.19%

Ikke relevant

33

26.61%

Hvis du har et ansvar for IKTsikkerhet/-sårbarhet (ut over det
alle brukere har), hvor god
kompetanse har du på dette,
vurdert opp mot hva du trenger i
jobben i dag?

Dårlig

Hvis du arbeider på andre IKTområder, hvor god kompetanse
har du på dette, vurdert opp mot
hva du trenger i jobben i dag?

Dårlig

124

2-4

2-5

6

4.84%

Middels

42

33.87%

God

27

21.77%

Ikke relevant

49

39.52%

124
2

1.65%

Middels

21

17.36%

God

67

55.37%

Ikke relevant

31

25.62%

121

98
4,95%
23,76%
71,29%
101
3,30%
29,67%
67,03%
91
8,00%
56,00%
36,00%
75
2,22%
23,33%
74,44%
90

52 % av de 124 som svarte har IKT-utdanning. Spørsmål for spørsmål har 63–70 % av dem som jobber
med området IKT-utdanning, unntatt sikkerhet og sårbarhet. Der har 85 % IKT-utdanning.
Merk feilmarginen: Med 75–101 svar per spørsmål, et konfidensnivå på 95 % og en forutsetning om
at opptil en firedel av undersøkelsens målgruppe har arbeidsoppgaver som nevnt i spørsmålene,
ligger feilmarginen på +/- 9,7–11,3 % per svar.
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Tabell 3: Digitale muligheter og begrensninger
Spørsmålene under ble gitt til tre grupper: De som først hadde svart ja på at de 1) arbeider med
bestilling, utvikling, forvaltning, drift etc. av IKT-systemer (141 personer), 2) arbeider med arbeids/virksomhetsprosesser, forretningsmodeller etc. (145 personer), eller 3) har en lederstilling
(131 personer).
Nr

Spørsmål

Alternativ

Antall

Prosent

3-1

(Svart ja til: «Arbeider med bestilling, utvikling,
forvaltning, drift etc. av IKT-systemer»)
Hvor god kompetanse har du på å se konkrete,
digitale muligheter og begrensninger innen ditt
ansvarsområde?

Dårlig/Lav

2
29
91
1

1,63 %

(Svart ja til: «Arbeider med arbeids/virksomhetsprosesser, forretningsmodeller»)
Hvor god kompetanse har du på å se konkrete
digitale muligheter og begrensninger innen ditt
ansvarsområde?

Dårlig/Lav

Middels
God
Vet ikke

23,58 %
73,98 %
0,81 %

123

3-2

6

4,29 %

Middels

54

38,57 %

God

79

56,43 %

1

0,71 %

Vet ikke

140

3-3

(Svart ja til: «Har lederstilling»)
Hvor god kompetanse har du på å se digitale
muligheter og begrensninger innen ditt
ansvarsområde som leder?

Dårlig/Lav

8

6,15 %

Middels

51

39,23 %

God

67

51,54 %

4

3,08 %

Vet ikke

130

Med 123–140 personer i hver gruppe, et konfidensnivå på 95 % og en forutsetning om at opptil en
firedel av undersøkelsens målgruppe har arbeidsoppgaver som nevnt i spørsmålene, ligger
feilmarginen på +/- 8,2–8,8 % per svar.
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Tabell 4: Digitale kompetansehevingsbehov
Alle respondentene fikk spørsmålene under. 519 svarte på dem.
Nr

Spørsmål

Alternativ

4

Mener du selv at
du har behov for
økt digital
kompetanse?

Nei, ikke per dags dato
Ja, jeg trenger det i forbindelse med
nåværende jobb
Ja, jeg ønsker det for å kunne håndtere nye
arbeidsoppgaver
Ja, både i forbindelse med nåværende jobb
og nye arbeidsoppgaver

Antall

Prosent

151

29,09 %

37

7,13 %

115

22,16 %

216

41,62 %

519

Med 519 svar og et konfidensnivå på 95 %, er feilmarginen på dette spørsmålet +/- 4,3 %.

17

Teknas rapportserie
2 / 2018
1 / 2018

Digital kompetanse og kompetansebehov hos Teknas medlemmer
Arbeidsmarkedsundersøkelsen - arbeidsmarkedet for nyutdannede 2017

5 / 2017
4 / 2017
3 / 2017
2 / 2017
1 / 2017

Klimaundersøkelsen
Behovet for etter- og videreutdanning i høyutdanningsgruppene
Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet
Konkurranseklausuler i norsk næringsliv
Arbeidsmarkedsundersøkelsen - arbeidsmarkedet for nyutdannede 2017

6 / 2016
5 / 2016
2 / 2016
1 / 2016

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2015
Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet II (oktober)
Teknas digitaliseringsbarometer
Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet

3 / 2015
2 / 2015
1 / 2015

Konkurranseklausuler i norsk næringsliv
Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet
Teknas teknologibarometer

