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Sammendrag
Mange overordnede faktorer peker mot at Norge burde ligge langt framme i digitaliseringen. Norge
er ett av verdens rikeste land, med tilgang på penger, utstyr og folk. Norge er heller ikke så
strukturelt bundet opp i en tradisjonell masseproduksjon, som mange andre land i Europa er.
Det store bildet er derfor at Norge ligger komparativt bra an. Men på en del sentrale områder, som
robotisering, strategi, digitalisering og IKT-kompetanse scorer vi lavt:







Antall industriroboter per 10 000 ansatte i Norge er drøyt 40, som er halvparten av Europa,
en fjerdedel av det man finner i Danmark og Sverige, og en åttendel av Tyskland og Japan.
Selv om ni av ti bedrifter mener digitalisering vil redusere deres fremtidige kostnader, og sju
av ti mener at digitalisering vil øke fremtidig omsetning, svarer sju av ti at de ikke har gode
nok strategier for hvordan de skal gå frem for å nå dette målet.
Norge har en overraskende lav andel med høyt utdannede unge innen teknologi- og realfag.
Norsk andel er om lag på halvparten av Finland, Danmark og Storbritannia, og langt under
Sverige og Tyskland. De aller fleste landene det er naturlig å sammenlikne seg med øker sin
andel over tid, mens norsk andel står på stedet hvil. Norge har til gjengjeld en stor vekst i
antall utdannede med økonomi og administrasjonsfag.
Norge har en overraskende stor andel foretak som havner i gruppen «digitalt uerfarne».
Andelen er på 53 prosent, som er om lag på samme nivå som EU-snittet, men en betydelig
høyere andel enn for eksempel Danmark, Finland og Island, og også høyere enn Sverige,
Tyskland og UK.

Når vi spør Tekna-medlemmer med IKT-utdanning om hvilke praktiske konsekvenser dette får, finner
vi flere interessante resultater:







Kun halvparten av respondentene svarer at virksomheten deres greier å rekruttere relevant
IKT-kompetanse når de trenger det.
Bestillerkompetansen i norske foretak er svak. Kun hver sjette – rundt 17 prosent – av
respondentene mener at bestillerne hos kunden vet hva slags løsninger de trenger.
Halvparten av respondentene svarer at kundene går glipp av store muligheter som IKT gir, på
grunn av mangel på penger. Seks av ti (59 prosent) mener kundene går glipp av store
muligheter som IKT gir, på grunn av mangel på kompetanse.
IKT-prosjekter fortsatt blir svært mye dyrere og/eller forsinket. Snaut halvparten av
respondentene svarer at de har vært med på prosjekter som blir dyrere eller forsinket de tre
siste årene. 42 prosent har vært med på IKT prosjekter som har blitt dyrere enn beregnet, 44
prosent har vært med prosjekter som har blitt forsinket.
I følge Teknas medlemmer dreier «digitalisering på norsk» seg om å sikre eller utvikle kvalitet
på varer og tjenester, mye mer enn å robotisere.

På spørsmål om i hvilken grad norske IKT-konsulenter tror at kundene deres vil outsource IKT til
andre land, svarer rundt en tredel at de tror oppgaver i framtiden vil bli satt ut til Asia. Dette gjelder
først og fremst prosjekter med lav utviklings-/innovasjonsgrad. På prosjekter med høy
innovasjonsgrad mener et stort flertall at respondentene at norske miljøer er konkurransedyktige
med både asiatiske og andre europeiske konkurrenter.
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Innledning
Hvordan ligger Norge an på digitalisering? Hva er de konkrete utfordringene på området? Hva bør
gjøres? Hva vurderer folk med høy formell IKT-kompetanse som de viktigste utfordringene?
For politiske myndigheter er svarene på alle disse spørsmålene relevante. Grunnlaget for en
framtidsrettet digitaliseringspolitikk dreier seg om å forstå hva som er riktige tiltak for å styrke
digitaliseringsmuskelen i Norge, om det er noen områder vi bør se spesielt nærmere på, og hva slags
type politiske tiltak passer best for Norge.
Tidligere undersøkelser har vist at det ser ut til å være en sterk sammenheng mellom hvor digitalisert
en næring er og hvor produktiv den er1. Eksempelvis er finansnæringen og varehandelen
produktivitetsvinnere og storbrukere av digitalisering, mens bygg- og anleggssektoren er en lite
digitalisert bransje og har negativ produktivitetsvekst.
Derfor er svarene på disse spørsmålene viktig for alle som er opptatt av produktivitetsutvikling,
digitalisering av norsk næringsliv og IKT- og utdanningspolitikk.

Rapporten er delt i to.


Den første delen ser på hvor digitale Norge er; hvordan Norge ligger an i
«digitaliseringskappløpet» mellom de vestlige landene. Her bruker vi internasjonal statistikk
for å belyse status. Det er tall som i hovedsak er hentet fra Nordisk råd, Eurostat og EUs
digitale scoreboard.



Den andre delen er basert på en ny spørreundersøkelse om digitalisering blant Teknas
medlemmer med master eller høyere i IKT, i både privat og offentlig sektor. Av Teknas over
70 000 medlemmer, alle med master eller høyere i teknologi- og realfag, har foreningen
nærmere 11 000 medlemmer med IKT-utdanning. Dette er personer som jobber i både
offentlig og privat sektor. De er dermed en utdanningsgruppe som sitter tett på for å kunne
si noe kvalifisert om hvordan digitaliseringen i Norge arter seg i dag, og hvor utfordringene er
størst. Snaut 1000 medlemmer har svart på undersøkelsen.

1

http://ikt-norge.no/wp-content/uploads/2015/05/Den-norske-IKT-n%C3%A6ringens-verdiskapingsbidragrapport-2015.pdf
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1. Hvor digitalt er Norge? En internasjonal sammenlikning
Mange overordnede faktorer peker mot at Norge burde ligge langt framme i digitaliseringen. Norge
er ett av verdens rikeste land, med tilgang på penger, utstyr og folk. Norge er heller ikke så
strukturelt bundet opp i en tradisjonell masseproduksjon, som mange andre land i Europa er. Dette
er alle faktorer som burde kunne bidra til å gjøre en overgang til en ny form for industri – av Tyskland
døpt industrie 4.02 – lettere enn for mange andre land. Det meste ligger til rette for en offensiv
digitalisering av Norge. Norge burde kort sagt toppe de fleste listene over digitalisering.

Utgangspunktet: Det store bildet er bra …
Det store bildet er at Norge ligger komparativt bra an.


I en undersøkelse gjort av Deloitte og Siemens Portugal rangeres Norge som det tredje mest
digitaliserte landet i Europa3.



EUs Digital Agenda Scoreboard viser blant annet at 88,7 prosent av innbyggerne (mellom 16
og 74 år) i Norge var hyppige brukere av internett i 2015, mens gjennomsnittet for EU var
67,4 prosent4. 81,3 prosent av innbyggerne i Norge har hatt digital kontakt med offentlige
myndigheter de siste tolv månedene, mens gjennomsnittet for EU var 46,2 prosent. EUs tall
viser videre at kun 1,46 prosent av befolkningen i Norge (mellom 16 og 74 år) aldri hadde
brukt internett i 2015. Til sammenligning hadde 16,4 prosent av befolkningen i EU aldri brukt
internett på samme tidspunkt.



En rapport fra Boston Consulting Group5 som kom juni 2016 understreker at selv om Norge
har lave bidrag fra IKT både som andel av BNP og som andel av eksport, sammenliknet med
de fleste andre landene, omtales Norge som en «front runner». BCG gir Norge høy verdi på
det de kaller «e-intensity score», en indeks som måler i hvilken grad ulike land «has
embraced the Internet (IT infrastructure and Internet access, e-commerce, and the
engagement of businesses, consumers, and government in Internet-related acitivity». Norge
får en score på 69, som er godtd foran Belgia og Tyskland (begge 57), så vidt foran Frankrike
(68), Finland (68) og Sverige (66), på nivå med Danmark (69), og et stykke bak ett land;
Storbritannia (77).



EU-kommisjonens Digital Economy and Society Index (DESI)6 er en indeks som måler
europeiske lands digitale utviklingsnivå7. Indeksen er satt sammen av indikatorer fordelt på
fem hoveddimensjoner:

2

http://www.zdnet.com/article/germanys-vision-for-industrie-4-0-the-revolution-will-be-digitised/
http://www.siemens.com/digitalization/public/pdf/SI_Kundenbefragung_PT_EN.pdf side 21.
4
Hentet fra St. Meld. 27 2015–2016 Digital agenda for Norge s 23-24,
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/?ch=1&q=
5
http://www.bcg.se/documents/file209395.pdf
6
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
7
Hentet fra St. Meld. 27 2015–2016 Digital agenda for Norge s 23-24,
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/?ch=1&q=
3
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– Tilkoblingsmuligheter (connectivity),
– menneskelig kapital (human capital),
– bruk av internett (use of Internet),
– digitalisering i næringslivet (integration of digital technology) og
– digitalisering av offentlige tjenester (digital public services).
Sammenlignet med de 28 EU-landene er Norge totalt sett nummer to i denne rankingen, etter
Danmark. Norge er i gruppen «running ahead» sammen med Nederland, Estland, Tyskland, Malta,
Østerrike og Portugal. Dette er gruppen for land som scorer over gjennomsnittet i EU totalt sett, og
som har utviklet seg raskere enn gjennomsnittet av landene i EU siste år.
Det finnes derfor også eksempler på at Norge er i ferd med å homesource industrivirksomhet. Berry
Alloc besluttet å produsere sine aluminiumslister til paneler og gulv hos Sapa på Magnor i stedet for
Kina, ut fra pris, kvalitet og enklere kommunikasjon. Halden-bedriften Teknotherm fant i fjor ut at
eltavleproduksjonen i Kina kunne gjøres til samme pris og med bedre kvalitet i Norge. Raufoss
Technology kom til at de kunne produsere nyeste generasjon hjuloppheng til Volvo både raskere og
billigere på Gjøvik enn ved fabrikken i Kina8. I et intervju med Teknisk Ukeblad sier Torgeir Reve:
«Mekanisk industri blir mer og mer som en prosessbedrift. Det stiller andre krav til fagarbeiderne,
mer data, styring og kontroll. Vi trenger folk som kan faget sitt godt og bidra til å få maskiner og
roboter til å utføre oppgavene raskt og med god kvalitet». Administrerende direktør Stein LierHansen i Norsk Industri mener de norske fagarbeiderne er flinke til å ta i bruk nye
produksjonsmetoder og verktøy. «Fagarbeiderne er raske til å ta i bruk ny teknologi, er
løsningsorienterte og forstår hvordan vi kan ta ut effektiviseringsgevinster. En robot er like dyr i Asia
som i Norge. Det gjelder å være smart og lage verktøy og programmere robotene til fungere
«intelligent»».9

… men på strategi, robotisering, digitalisering og IKT-kompetanse scorer vi lavt
Det som relativiserer resultatene fra EU-rapporten og enkelteksemplene på homesourcing er at mer
direkte indikatorer på de industrielle kjerneaktiviteter innen IKT ligger Norge etter, og greier ikke å
utnytte potensialet. Det gjelder spesielt fire områder; strategi, robotisering, digitalisering og IKTkompetanse – tallene vi har hentet inn tyder på at Norge ikke ligger så bra an som vi burde når det
gjelder å utnytte digitalisering i industrialiseringen. Her er det flere tegn på at Norge ikke leder an i
digitaliseringen.

Strategi
En rapport fra Norsk Industri og Siemens10 tidligere i år (2016) beskriver hvordan norske bedrifter
erkjenner at de må digitalisere for å være konkurransedyktige. Spørreundersøkelsen er rettet mot
beslutningstakere på ulike nivåer og i et bredt utvalg bedrifter. I undersøkelsen svarer syv av ti
bedrifter at digitalisering er avgjørende for å være konkurransedyktig om fem år11. Ni av ti mener at

8

Eksemplene her er hentet fra http://www.tu.no/artikler/norske-bedrifter-flytter-produksjon-hjem-fra-kinatilfeldig-eller-en-trend/347425
9
http://www.tu.no/artikler/ny-trend-norske-bedrifter-flytter-hjem-produksjonen-fra-lavkostland/348711
10
«Er norske bedrifter klare for den digitale fremtiden? En studie om norske bedrifters syn på digitalisering»,
https://w3.siemens.no/home/no/no/omsiemens/digitalisering/Documents/Siemens_Digitaliseringsstudie.pdf
11
http://www.mynewsdesk.com/no/siemens-as/pressreleases/vil-digitalisere-men-vet-ikke-hvordan-1348212
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digitalisering vil redusere deres fremtidige kostnader, og sju av ti mener at digitalisering vil øke
fremtidig omsetning.
Samtidig svarer like mange (sju av ti) at de ikke har gode nok strategier for hvordan de skal gå frem.
Av de 441 respondentene er det kun en tredjedel som i stor grad, eller i svært stor grad har
tilstrekkelige planer og strategier for digitalisering.

Figur 1 Andel bedrifter som sier at de har / ikke har gode nok strategier for hvordan de skal gå frem
for å nyttiggjøre seg IKT. Kilde: Norsk Industri / Siemens (2016)

Har en strategi

Har ikke en strategi

Når de samme bedriftene blir bedt om å oppgi årsaker til hvorfor de ikke utnytter mulighetene,
svarer de:




47 prosent mener at de mangler rett kompetanse for å ta ut potensialet som digitalisering
innebærer.
43 prosent mangler kapasitet, og
43 prosent mener at de ikke kjenner godt nok til fordelene, noe som kan tolkes som en
mangel på kunnskap.

Robotisering
Den kanskje beste indikatoren på digitalisering av norsk industri er bruken av roboter12. Omfanget av
industriroboter er svært lav i Norge. I rapporten «Digitalisation and automation in the Nordic
manufacturing sector»13 fra Nordisk Råd, er det dokumentert at “Norway has a remarkable low
density of industry robots compared to other Nordic countries”. Tallene vises i figuren under.

12

Se likevel http://www.tu.no/artikler/mercedes-benz-dropper-robotene-setter-inn-mennesker-istedet/277526
13
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:876658/FULLTEXT01.pdf
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Figur 2 : Stock of industry robots per 10,000 employed in manufacturing industries (2013)

Kilde: Digitalisation and automation in the Nordic manufacturing sector, Nordisk Råd / Iris /
International Federation of Robotics (2015).

Antall industriroboter per 10 000 ansatte i Norge er drøyt 40, som er halvparten av Europa, en
fjerdedel av det man finner i Danmark og Sverige, og en åttendel av Tyskland og Japan.
En innvending mot tallene er at norsk industrivirksomhet i mindre grad enn mange andre land preges
av industrielle aktiviteter som er lette å erstatte med roboter. Elektronikkindustrien og bilindustrien i
Japan, design- og møbelindustrien i Danmark og elektronikkindustrien i Finland kan være eksempler
på næringer hvor det er lett å se for seg robotisering. Dette er næringer hvor Norge ikke er stor.
Norge har ikke noen utpreget dominerende masseproduksjonsindustri av forbruksvarer (med ett
mulig unntak for næringsmidler) 14. Norge har også lavere industriandel (ni prosent) enn mange
andre land (Sverige 11 prosent, Danmark 12 prosent, Finland 15 prosent)15. Likevel er forskjellene
mellom landene så store at det er vanskelig å se for seg at dette kun skyldes næringsstruktur. Et
moment som bygger ytterligere opp under at dette er en reell forskjell, er at antall roboter her måles
som andel av antall ansatte, slik at industriens størrelse isolert sett ikke skal ha noe å si.

Digitalisering og automatisering
En annen og sammenhengende side av dette bildet er at Norge har en overraskende stor andel
bedrifter som er kommet svært kort i å bruke de mulighetene som ligger i digitalisering. Eurostat
gjennomfører en årlig survey blant industribedrifter hvor de ser på digitalisering i foretakene, og
deler bedriftene inn i tre grupper:


«The “advanced” category refers to manufacturing enterprises that in the 2014 survey
reported that their business processes were automatically linked to those of their suppliers

14

Dette peker mot at tallene hadde blitt mer riktige om de hadde vært korrigert for de teknologiske
mulighetene som bransjestrukturen i de ulike landene tilsier. Det har vi ikke hatt anledning til å gå inn i.
15
Figur 2.1 / side 20, “Digitalisation and automation in the Nordic manufacturing sector”
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and/or customers (this in order to allow for efficient information exchange along the
horizontal (external) value chain).
The “basic-moderate” category comprises manufacturing enterprises that in the 2014 survey
reported they had sent or received orders via the Internet and/or enterprises using ERP
software (this with the purpose to share information across departments and functions
internally along the (vertical) value chain).
The category “low” refers to manufacturing enterprises that are inexperienced when it comes
to sending or receiving orders electronically and/or which do not use software solutions for
internal information exchange (ERP) »

Figuren under viser hvordan Norge kommer ut sammenliknet med andre nordiske land, Tyskland, UK
og EU, i disse tre gruppene.

Figur 3 Digitalisering i industrien i Norge sammenliknet med ulike EU-land

Kilde: Digitalisation and automation in the Nordic manufacturing sector, Nordisk Råd / Iris.

Norge er på europeisk gjennomsnitt når det gjelder andelen foretak som regnes som digitalt
«avanserte» (advanced). Samtidig er andelen «low» overraskende stor. Denne andelen er på 53
prosent av alle virksomheter, og angir andelen virksomheter som «are inexperienced when it comes
to sending or receiving orders electronically and/or which do not use software solutions for internal
information exchange». Situasjonen er altså at over halvparten av norske foretak regnes som
uerfarne mht. digitalisering. Det er om lag på samme nivå som EU-snittet, som er 56 prosent, men en
betydelig større andel virksomheter i kategorien «low» enn for eksempel Danmark, Finland og Island.
Sverige, Tyskland og UK ligger alle på rundt 40 prosent, sammenliknet med det norske 53 prosent.

Ingen stor IKT-sektor
Norge er ikke et land som er spesielt langt framme når det gjelder å bygge næringsvirksomhet av IKT.
Figuren under (Figur 4) viser en oversikt over hvor stor del av bruttoproduktet (verdiskapingen) IKTsektoren utgjør i forskjellige land det er naturlig å sammenlikne seg med. IKT-sektoren utgjør for de
landene som er med i figuren gjennomgående mellom åtte og ti prosent av samlet bruttoprodukt i

7

privat sektor. Norge er i nedre del av sjiktet med åtte prosent, og lavest av alle utenom Tyskland, som
er på 7 prosent.

Figur 4 IKT-sektorens andel av samlet bruttoprodukt i næringene. 2009
12
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8
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4
2
0

Kilde: OECD.

Fraværet av IKT- produsenter trenger imidlertid ikke være dramatisk, om det samtidig finnes god IKTkompetanse i brukermiljøene. Som vi skal se i neste avsnitt er tilfanget av kompetanse et siste, tredje
område hvor Norge ikke ligger spesielt langt framme.

IKT-kompetanse
En mulig årsak til at Norge kommer forholdsvis lavt ut på digitalisering av virksomhetene, er at norske
virksomheter framstår som svært forsiktige i å ansatte IKT-kompetanse.

Under gjennomsnittlig andel IKT-spesialister
EU-kommisjonens DESI- rapport inneholder tall for hvor stor andel av bedriftene som ansetter IKTspesialister. Dette framstilles i figuren under.

8

Figur 5 Andel bedrifter som har ansatt IKT-spesialister, 2015.

Norge

Kilde: EU-kommisjonens DESI-rapport

Norge er langt under EU-gjennomsnittet i andelen virksomheter som ansetter IKT-kompetanse, på
nivå med blant annet Tsjekkia, Slovakia og Latvia. Rundt 18 prosent av bedriftene i Norge har ansatt
en IKT-spesialist. Landet som ligger høyest – Irland – har en andel på 30 prosent. De to neste landene
– Belgia og Nederland - ligger på rundt 28 prosent.
Noe av årsaken til dette er at Norge har en svært lav andel IKT-spesialister i store foretak (250+
ansatte). Her kommer Norge lavest ut av alle land som er med i undersøkelsen; under 70 prosent av
foretakene. EU-snittet er på 77 prosent. I de høyeste landene; Australia, Hellas og Danmark; er
andelen rundt 90 prosent. Når det gjelder små foretak (10-249) er den norske andelen 18 prosent.
Her ligger Norge langt under Belgia, Hellas og Spania (rundt 25 prosent), men foran Frankrike og Italia
(rundt 15 prosent).

IKT-intensive yrker: Lavest i Skandinavia
Om vi ser på andelen av de sysselsatte som har såkalt «IKT-intensive yrker», er den ikke spesielt høy
for Norge. Hva som regnes som et IKT-intensivt yrke, er definert av OECD gjennom tre nivåer16:
1. ICT specialists, who have the ability to develop, operate and maintain ICT systems. ICTs constitute
the main part of their job.
2. Advanced users: competent users of advanced, and often sector-specific, software tools. ICTs are
not the main job but a tool.
3. Basic users: competent users of generic tools (e.g. Word, Excel, Outlook, PowerPoint) needed for
the information society, e-government and working life. Here too, ICTs are a tool, not the main job.
16

Fra Teknas teknologibarometer 2015, https://www.tekna.no/globalassets/filer/rapporter/teknasteknologibarometer-2015.pdf
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I Figur 6 under, har vi inkludert alle tre nivåene. Det er dermed et mål som inkluderer bredde og spiss
av IKT-kompetanse. Resultatene viser at landene vi har tall for alle ligger på rundt 25 prosent av de
sysselsatte. Norge er ikke spesielt høyt oppe, med 24 prosent. Sverige, Danmark og Storbritannia
ligger i øvre sjikt, med 26-28 prosent. Norge kommer bedre ut enn Nederland og Tyskland, som ligger
på rundt 23 prosent, og USA på drøyt 20 prosent17.

Figur 6 Andelen av de sysselsatte som er i IKT-intensive yrker, 2010
30
25
20
15
10
5
0

Kilde: OECD.

Om vi separerer ut gruppe 1 («ICT specialists, who have the ability to develop, operate and maintain
ICT systems»18), ser vi imidlertid at Norge kommer noe høyere opp, litt over Finland og Danmark, og
kun forbigått av Sverige (Figur 7). De andre landene er likt eller lavere enn Norge. Dette peker mot at
Norge er noe bedre på spisskompetanse enn på allmenn anvendelse i verdiskaping når det gjelder
IKT, sammenliknet med andre land.

17

Tall for USA bygger på ikke-harmoniserte kategorier, slik at tallet er ikke direkte sammenliknbart. Mer om
definisjonene: http://www.oecd.org/internet/ieconomy/37620123.pdf og
http://www.oecd.org/internet/broadband/oecdkeyictindicators.htm
18
Tall for spesialister alene er ikke med i indikatorsettet her.
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Figur 7 IKT-spesialister, som har evne til å utvikle, håndtere og vedlikeholde IKT-systemer, 2010
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Kilde: OECD.

Vi beskrev tidligere hvordan norske bedrifter er dårligere til å ansette IKT- spesialister enn i mange
andre europeiske land (Figur 5). Likevel ser Norge ut til å ha en høyere andel IKT-spesialister enn
mange andre land det er naturlig å sammenlikne seg med (Figur 7). Tallene kan dermed peke mot at
en større andel av de IKT-utdannede i Norge er spesialister på høyere nivå enn de er i andre land.
Samtidig er kan det virke som om noen få bedrifter (eller bransjer) tar til seg brorparten av denne
kompetansen, ved at andelen bedrifter som bruker disse spesialistene er lav. Dette kan virke som en
plausibel tolkning, ut fra blant annet olje- og gassvirksomhetens rolle i norsk økonomi de siste
tiårene.

Svært lav andel sysselsatte i teknologiintensiv sektor
En annen måte å måle teknisk og naturvitenskapelig kompetanse på, er å se på andel sysselsetting i
teknologiintensiv sektor (Figur 8). Med teknologiintensiv sektor menes her produksjon av
farmasøytiske produkter, IKT-utstyr og -maskiner og fly og flydeler, samt kunnskapsintensive
tjenester, som vann- og lufttransport, medier og kommunikasjon, finans og forsikring og juridiske
tjenester.
Dette er en interessant indikator, ved at teknologiintensiv sektor regnes som en kunnskapsintensiv
og dermed mer lønnsom sektor. Samtidig er dette ikke nødvendigvis en veldig presis indikator, på to
måter: Ved at mange av de som jobber i disse bransjene ikke nødvendigvis er personer med teknisk
og naturvitenskapelig kompetanse. Det er heller ikke slik at indikatoren gir en god indikasjon på i
hvilken grad et land evner å omsette slik kompetanse til kommersiell teknisk virksomhet, og gi
teknologi og naturvitenskap et industrielt innhold. For Norges del slår det trolig urettmessig negativt
ut at store deler av olje- og gassrelatert sysselsetting ikke er inkludert.
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Figur 8 Andelen av sysselsettingen som jobber i teknologiintensiv sektor
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Kilde: HRST-Eurostat.

Tallene viser at Norge ligger en del lavere enn de fleste andre land det er naturlig å sammenlikne seg
med. Av de sju landene som er med her, er Norge i 2013 lavest, sammen med Nederland, som har
hatt en nedgang de siste årene. Norges andel har siden 2008 ligget jevnt på rundt 3,5 prosent.
Finland, Sverige og Danmark, som ligger høyest av de landene vi har valgt ut, har en andel på femseks prosent. Både Tyskland og Storbritannia ligger over fire prosent.

Teknologikompetanse
Det er nærliggende å tro at den midlere plasseringen på digitalisering har en eller annen
sammenheng med det norske tilfanget av teknisk og naturvitenskapelig kompetanse generelt, og IKTutdanning generelt.
Innen teknologi- og realfag ligger Norge urovekkende langt nede, og innen IKT er det svært få
studieplasser sammenliknet med både behov og etterspørsel. Figuren under viser andelen høyt
utdannede unge (20-29 år) innen teknologi- og realfag, sammenliknet med en del andre land det er
naturlig å sammenlikne seg med.
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Figur 9 Andelen høyt utdannede unge (20-29 år) innen teknologi- og realfag
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Kilde: Eurostat / Teknas teknologibarometer 2015.

Figuren viser at når det gjelder andelen høyt utdannede unge innen teknologi- og realfag Norge ligger
nest sist blant de utvalgte landene. Norsk andel er om lag på halvparten av Finland, Danmark og
Storbritannia, og langt under Sverige og Tyskland. De aller fleste landene i figuren (med unntak av
Storbritannia) øker over tid, mens norsk andel står på stedet hvil.
Det betyr at på kompetansesiden er Norge i den verste situasjonen av alle; Norge ligger lavt, og den
relative avstanden til de fleste andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, øker over tid.

Utdanning: Administrasjon og økonomi vokser raskere enn teknologi
I Norge har denne utviklingen sammenheng med en dreining bort fra satsing på teknisk- og
naturvitenskaplig utdanning, til fordel for økonomi og administrasjon. Figurene under viser antall og
andel studenter innen økonomiske og administrative fag sammenliknet med antall studenter innen
naturvitenskapelige fag, i henholdsvis 2001 og 2014.
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Figur 10
Norge: Antall studenter innen økonomiske og administrative fag sammenliknet med
antall studenter innen naturvitenskapelige fag, 2001 og 2014
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Kilde: SSB statistikkbanken / Teknas teknologibarometer 2015

Figur 11
Norge: Andel av alle studenter innen økonomiske og administrative fag sammenliknet
med studenter innen naturvitenskapelige fag, 2001 og 2014
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Kilde: SSB statistikkbanken / Teknas teknologibarometer 2015.

Figurene illustrere veksten i økonomiske og administrative fag som har vært de siste årene,
sammenliknet med veksten i tekniske og naturvitenskapelige fag. I 2001 var det 2 000 flere studenter
innen teknologi- og realfag enn det var innen økonomi- og administrasjonsfag. Drøyt 10 år senere er
situasjonen snudd. Nå er det 7 000 flere studenter innen økonomi- og administrasjonsfag enn det er
innen teknologi- og realfag.
I perioden har altså antall studenter innen økonomi og administrasjon vokst med 14 000, mens antall
studenter innen teknologi- og realfag har vokst med rundt en tredel av dette; 4 500 studenter. Begge
har altså vokst, men økonomi- og administrasjonsfag vokser tre ganger så raskt.
14

IKT-utdanning
Ett område hvor utviklingen innen teknologifag er åpenbar, er IKT. Figuren under viser en oversikt
over kvalifiserte søkere på IKT, søkere med IKT som førstevalg og antall studieplasser innen IKT,
2006-2015.

Figur 12
Kvalifiserte søkere på IKT, søkere med IKT som førstevalg og antall studieplasser
innen IKT, 2006-2015.

Kilde: Samordna opptak, mai 2016

Figuren viser at antall studieplasser innen IKT har vært stabilt siden 2006. Samtidig har både antall
kvalifiserte søkere og antall som har IKT som sitt førstevalg, doblet seg.




I 2015 var det 11 000 kvalifiserte søkere på IKT-studier. For snaut ti år siden var antallet om
lag 5 500.
I 2015 var det snaut 4 000 som hadde IKT som førstevalg. For snaut ti år siden var antallet
like under 2 000.
I samme periode har antall studieplasser ligget på godt under 2 000.

Situasjonen på IKT framtrer som spesiell, ikke minst om man sammenlikner med utviklingen i andre
land. IKT Norge skriver i sin kompetanserapport19: «På OECD´s statistikk over antall personer med
høyere utdanning innen IKT i tidsrommet 2004-2012 kommer Norge nesten dårligst ut av samtlige
nasjoner. Bak oss på listen har vi kun Irland, Mexico og Chile. Norge har i denne perioden faktisk hatt
en negativ og dramatisk utvikling. I følge OECD har Norge hatt en negativ utvikling på 40% (…) vårt
naboland Danmark har hatt en økning på 80%. Norge havner også på bunn av OECD´s statistikk når
det gjelder antallet av nyutdannede (graduates) som har tatt utdanning innen IKT. Luxemburg topper
19

IKT Norges kompetanserapport 2015: http://ikt-norge.no/wp-content/uploads/2015/08/IKT-Norgeskompetanserapport-_-2015-1.0-1.docx
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statistikken med 5.9%. Estland har 5.1%, Danmark 4.4%, Tyskland 4.3% mens Norge har kun 2.6% IKTutdanning av studentene».
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2. Medlemsundersøkelse
For å finne ut hvordan Norge ligger an på digitalisering, og hva som kan forklare de trekkene vi fant i
forrige del, har Tekna gjennomført en spørreundersøkelse blant drøyt 900 av sine egne medlemmer
med master eller høyere innen IKT. Respondentene har, i tillegg til høyere utdanning innen IKT, i
hovedsak disse kjennetegnene20:





To av tre «jobber utelukkende og daglig med IKT»,
Jobber i privat sektor (fire av fem)21
Er menn (sju av åtte), og
Er i alderen 30-50 år (tre av fem).

Se detaljer om utvalget bakerst.

Manglende bestillerkompetanse gjør at kunder går glipp av store markedsmuligheter
Ett av de mest iøynefallende resultatene fra undersøkelsen, er at konsulentene mener at selskaper
som bruker innleide IKT-konsulenter ikke er gode nok til å vite hva slags løsninger de trenger, og at
kundene ikke utnytter mulighetene godt nok. Bestillerkompetansen hos kunde oppfattes som svak.
Av de som har svart på denne spørreundersøkelsen, har vi trukket ut 280 innleide IKT-konsulenter,
for å spørre dem om hvordan de vurderer IKT-kompetansen hos kundene:




40 prosent svarer avkreftende på påstanden om at «kundene våre vet i hovedsak hva slags
løsninger de trenger». Kun hver sjette – rundt 17 prosent – mener at bestillerne hos kunden
vet hva slags løsninger de trenger.
Kunnskap er større mangelvare enn penger. Seks av ti (59 prosent) mener kundene går glipp
av store muligheter som IKT gir, på grunn av mangel på kompetanse. Halvparten av
respondentene svarer at kundene går glipp av store muligheter som IKT gir, på grunn av
mangel på penger.

20

Se detaljer om utvalget og metode i avsnittet bakerst «Om undersøkelsen».
Vi skiller mellom privat og offentlig sektor. Vi har ikke sendt spørreundersøkelsen til de som jobber i
kommune, slik at de som er ansatte i «offentlig sektor» her betyr «statlig sektor». I undersøkelsen har
respondentene selv blitt bedt om å oppgi om de jobber i offentlig sektor, slik at det er en egenvurdering av
sektor som ligger til grunn. En kryssjekk på ansettelsessted i etterkant viser imidlertid at egenvurderingen
treffer svært bra: Typiske eksempler på arbeidsplasser som respondentene som oppgir statlig sektor faktisk
jobber i er: FFI, helseforetakene, Jernbaneverket, NSB, Politiet, Statens Vegvesen, SSB, Folkehelseinstituttet og
universitetene.
21
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Figur 13

Kompetanse og budsjettmidler innen IKT hos kunder av medlemmene (N=260)
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Privat sektor bedre enn offentlig sektor – det mener selv de som jobber i staten
Ett av de mest grunnleggende spørsmålene om digitalisering er i hvilken grad Norge greier å utnytte
de mulighetene som digitalisering medfører. Vi har derfor spurt respondentene om i hvilken grad de
mener Norge ligger langt framme i å utnytte mulighetene som IKT gir. Her har vi skilt mellom hva de
mener om privat sektor og hva de mener om offentlig sektor.
Litt over halvparten av alle de spurte, 56 prosent, mener at norsk næringsliv ligger langt fremme i å
utnytte de mulighetene IKT gir. Bare sju prosent er uenige i at Norge ligger langt framme.
Synet på offentlig sektor er noe dårligere. Her er det kun 30 prosent som mener at offentlig sektor
ligger langt framme, og andelen som er uenige i at offentlig sektor ligger langt framme er 23 prosent.
Den største delen av respondentene (39 prosent) mener at offentlig sektor ligger midt på treet22.

22

Vi har med vilje ikke spesifisert hvilke konkrete områder vi sikter til når vi spør dem om å vurdere om Norge
ligger «langt framme», fordi IKT er en så generisk teknologi at en avgrensing eller oppstykking her kan like
gjerne bety at man mister viktige ting.
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Figur 14
Er du enig i påstanden «Norsk næringsliv / offentlig sektor ligger langt framme i å
utnytte mulighetene som IKT gir»? (N=885)
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Norsk næringsliv ligger langt framme i å utnytte mulighetene som IKT gir
Offentlig sektor i Norge ligger langt framme i å utnytte mulighetene som IKT gir

Om man skiller respondentene ut fra hvilken sektor de selv jobber i (offentlig sektor vs internasjonalt
selskap i Norge vs ansatt i privat sektor forøvrig) kommer det klart fram at ansatte i staten har et
bedre bilde av egen sektor enn de som ikke jobber der, har.

Figur 15
Er du enig i påstanden «Offentlig sektor ligger langt framme i å utnytte mulighetene
som IKT gir», etter hvor respondenten jobber.
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Andelen i staten som mener offentlig sektor ligger langt framme er 41 prosent, mens bare halvparten
av de som jobber i internasjonale, private selskaper mener det samme. Inntrykket til de som jobber i
øvrig privat sektor er så vidt lavere enn de som jobber i staten.
Når det gjelder synet på næringslivet, så er inntrykket blant Teknas medlemmer gjennomgående
høyt i at de er gode til å ta i utnytte mulighetene som IKT gir. Uavhengig av sektor er inntrykket blant
rundt 60 prosent av respondentene at privat sektor er i stor grad gode til å utnytte mulighetene, og
en snau tredel mener de ligger midt på treet. Det er prosentvis noen få flere av de som jobber i
internasjonale selskap lokalisert i Norge, som mener at IKT er godt utnyttet i Norge, enn de som
jobber i et norsk selskap i privat sektor.

Figur 16
Hvor enig er du i følgende påstand: «Næringslivet ligger langt framme i å utnytte
mulighetene som IKT gir», etter hvor respondenten jobber (n=885)
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Det er for øvrig interessant å merke at de som jobber med IKT til daglig er betydelig mer positive til
norsk næringslivs posisjon på IKT, enn de som ikke jobber med IKT til daglig (men som har IKT-faglig
bakgrunn).
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Figur 17
Hvor enig er du i følgende påstand: «Norsk næringsliv ligger langt fremme i å utnytte
de mulighetene som IKT gir»
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Outsourcing
Ousourcing er en større trussel på prosjekter med lite utviklingsinnhold
Et tema som har vært mye diskutert, er outsourcing til utlandet. Viktige spørsmål her er hvilke typer
oppgaver går til utlandet, hva er Norges styrke innen IKT, og hva vil skje framover? Vi har forsøkt å
finne svar på dette i undersøkelsen.
Når det gjelder konkurranse fra Asia, så ser Teknas medlemmer ikke på asiatiske IT-selskap som noe
bedre på innovasjon enn seg selv. 64 prosent av medlemmene mener at norsk IKT-virksomhet er
konkurransedyktige på innovative løsninger i forhold til konkurrenter fra Asia, 61 prosent i forhold til
andre vestlige land (høyre del av figuren under).
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Figur 18
Hvor enig er du i følgende påstander om hvor konkurransedyktig norsk IKTvirksomhet er på pris og innovasjon, sammenlignet med andre land? (n=903)
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Det samme gjelder også i forhold til andre vestlige land. 61 prosent mener at virksomhetene de
jobber i er konkurransedyktige når det gjelder utarbeiding av innovative løsninger sammenlignet med
andre vestlige land.
Langt flere sier at Norge er bedre på innovative løsninger sammenliknet med andre konkurrenter,
enn på pris. Likevel mener halvparten av de spurte at de norske virksomhetene også er
konkurransedyktige på pris i forhold til andre vestlige land, Kun sju prosent mener at Norge ikke er
konkurransedyktig på pris sammenliknet med andre vestlige land. Når det gjelder forholdet til Asia er
svarene mer negative. Her er det 39 prosent som mener at man i liten grad kan konkurrere med Asia
på pris, mens bare 18 prosent mener Norge er konkurransedyktig på pris.
Det er rimelig å tolke dette som at de prosjektene som står i størst fare for å bli outsourcet, er
oppgaver hvor det er prisen mer enn utviklingsinnholdet som er viktig23.

23

En respondent kommenterer det slik: «Spørsmål om asiatiske ressurser; det er ingen tvil som at de gjør
jobben billigere (til en tredjedel av prisen), men erfaringsmessig bruker de langt mer enn 3 ganger så lang tid.
Min erfaring er at totalprisen har steget betydelig etter at man setter ut IKT oppgaver for alle oppgaver som
krever mer enn å følge en sjekkliste. For rene sjekkliste oppgaver ville svaret vært billigere, mens for ikkesjekkliste oppgaver ville svaret vært dyrere.»
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Hva sier andre om outsourcing?
Er outsourcing av IKT-prosjekter som hovedregel lønnsomt, eller går det ofte dårligere enn
forventet? Er det noen typer outsourcing som lønner seg mer enn andre? Hva er betingelsene for at
outsourcing skal fungere?
To forskere ved SINTEF mener at norske foretak ofte undervurderer kostandene forbundet med å
outsource24. ”Software development in low-cost countries does not reduce costs. (…) Development
takes longer, and quality is often poorer”.
Én grunn til denne konklusjonen er at “(…) employees frequently change jobs in order to get higher up
the ladder. When Norwegian companies arrive with their relatively small projects, other bigger
projects are given priority. A succession of employees quit after a while to work on more prestigious
projects. American companies are especially sought-after because Indians regard positions here as
springboards for immigration to the USA. Norwegian companies often work with advanced products
which require years of training to develop. Since the Norwegians are constantly encountering new
employees when they visit India, this entails problems and additional costs for the projects”.
Professor Magne Jørgensen ved det norske Simula-senteret har sett nærmere på dette empirisk. I
studien «Failure Factors of Software Projects at a Global Outsourcing Marketplace» (2014) viser han
til tidligere empiriske studier som peker mot at andelen igangsatte, terminerte (før tiden) prosjekter
er på drøyt 10 prosent25. Hvis man i tillegg tar med prosjekter som blir gjennomført, men minst fire
av fem mangler (lav brukertilfredshet, store budsjettoverskridelser, lav måloppnåelse, lav kvalitet på
det endelige produktet, dårlig produktivitet på ansatte), snakker vi som så mye som hvert fjerde
prosjekt som går galt. Om man teller prosjekter som bryter minst ett av disse kriteriene, snakker man
gjerne om at 50-80 prosent av alle prosjekter går galt26.
I sin egen studie, basert på tall fra 785 325 småskala software-prosjekter, finner han at
“the factors connected to the strongest reduction in the risk of failure are related to previous
collaboration between the client and the provider and a low failure rate of previous projects
completed by the provider”,
og at
“the characteristics of the client [are found] to be almost as important as those of the provider in
explaining project failures”,
samt at
“the risk of project failure increased with an increased client emphasis on low price and with an
increased project size”.
Det siste poenget er en bekreftelse av tidligere studier. Jørgensen står også bak den empiriske
studien «A Strong Focus on Low Price When Selecting Software Providers Increases the Likelihood of

24
25

http://www.sintef.no/en/latest-news/bad-business-outsourcing-to-india/
9% (Sauer, Gemino et al. 2007), 11% (Tichy og Bascom 2008), 11.5% (El Emam og Koru 2008)

26

“Defining every project that does not deliver the specified product, is over budget, or is not on time
as a failure, as is the case in several reports, typically amounts to 50-80% of all software projects
being failures”
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Failure in Software Outsourcing Projects” fra 200827. Her fant han at “selecting providers with bids
25% lower than the average bid is connected to a 9% increase in the frequency of project failures for
the same level of provider skill. In addition, we found that clients emphasizing a low price, on
average, selected providers with lower skill levels” 28.

Hvordan svarer norske bedrifter på outsourcingsspørsmålet?
På spørsmål om i hvilken grad norske innleide IKT-konsulenter tror at kundene deres vil outsource
IKT til andre land, svarer rundt en tredel at de tror oppgaver i framtiden vil bli satt ut til Asia. De
regner Asia som mer sannsynlig enn andre vestlige land. Om lag halvparten regner det som lite
sannsynlig at IKT-oppgaver blir outsourcet til andre vestlige land.

Figur 19
50%

I hvilken grad vurderer kundene å outsource IKT (n=260)?
46%

45%
40%

39%

35%

31%

30%
25%

21%

20%

20%

17%

14%

15%

14%

10%
5%
0%
1-2 - I liten grad

3
Fra vestlige land

4-5 - I stor grad

Vet ikke/ikke
relevant
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Vi har også stilt spørsmålet om outsourcing til de medlemmene som jobber i andre virksomheter enn
IKT. Da har vi spurt om de kommer til å outsource noen av sine IKT-tjenester til utlandet. Her er det
få som svarer at de gjør eller vurdere det. Det som er interessant her, er at noen marginalt flere
mener at de kommer til å gjøre det fra andre vestlige land, enn fra Asia.

27
28

https://www.simula.no/file/simulasimula1924pdf/download
https://www.simula.no/file/simulasimula1986pdf/download
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Figur 20
Bruker eller vurderer kjøp av utenlandske tjenester (N=317 / de som jobber i andre
bransjer enn IKT)
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Digitalisering på norsk: Kvalitet framfor større automatisering
Vi har også spurt om hva slags effekter medlemmer som jobber innen IKT mener digitalisering vil få,
for å få en oversikt over hvor IKT bidrar til mest endring, eller sgt på en annen måte: Hva som
kjennetegner den norske, konkrete måten å bruke IKT på. Hvordan ser «digitalisering på norsk» ut?
Bidrar digitalisering i Norge først og fremst mer til kostnadskutt, økt kvalitet, økt diversifisering,
forenkling av papirarbeid, eller mer automatisering? Eller andre forhold? Resultatene er presentert i
figuren under.
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Figur 21

I hvilken grad har digitalisering på din arbeidsplass ført til… (N=215)29

Det er to ting å trekke ut av disse tallene.


Det ene er at økt produkt- og tjenestekvalitet ser ut til å være den hyppigste effekten av
digitalisering (72 prosent), sammen med redusert bruk av papir. Denne variabelen slår ut
mye mer enn for eksempel å gi forbrukeren tilgang til flere eller mer varierte produkter, som
kun slår ut blant halvparten av respondentene.



Det andre er at en rimelig høy andel sier at robotisering ikke er noe man har sett mye til.
Dette er det området hvor flest svarer at de ikke har sett noen endring. Siden robotisering er
en rimelig omfattende endring, er det vanskelig å si om tallet er lavt, eller for lavt. Men sett
sammen med svaret på «automatisering av manuelle/rutineprosesser», hvor under
halvparten svarer at dette er noe de gjør, så framstår helhetsinntrykket som lavt. Dette
bekrefter også de tallene vi fant om robotisering i første seksjon i rapporten.

Halvparten opplever at IT-prosjekter blir forsinket og fordyret
Snaut halvparten av respondentene svarer at de har vært med på prosjekter som blir dyrere eller
forsinket de tre siste årene. 42 prosent har vært med på IKT prosjekter som har blitt dyrere enn

29

Det må tas høyde for at det er svært få respondenter her. Årsaken til at det er så få respondenter er at vi på
grunn av uforutsette problemer måtte gjennomføre undersøkelsen i to omganger, inkludert en avbrytelse.

26

beregnet, 44 prosent har vært med prosjekter som har blitt forsinket. 14 prosent svarer at de har
vært med på IKT-prosjekter de tre siste årene som har blitt stoppet.

Figur 22

Har IKT-prosjekter de tre siste årene blitt fordyret, forsinket – eller stoppet? (N=939)
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Halvparten sliter med å rekruttere relevant IKT kompetanse
Kun omlag halvparten av respondentene svarer at virksomheten deres greier å rekruttere relevant
IKT-kompetanse når de trenger det. Hele 17 prosent sier at de i liten eller svært liten grad greier å
rekruttere relevant kompetanse.
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Figur 23
Virksomheten jeg er ansatt i greier å rekruttere relevant IKT-kompetanse når vi
trenger det (n=903)
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Medlemmer som jobber i rene IKT virksomheter, svarer at deres virksomhet har betydelig bedre
tilgang til IKT folk enn blant medlemmer som jobber på andre måter. 70 prosent av medlemmene
som jobber kun med IKT i en IKT bedrift svarer at de i stor grad har tilgang på IKT kompetanse i sin
bedrift.
Litt færre av de som er ansatt i internasjonale selskap svarer at de har god tilgang til IKT kompetanse
i deres bedrift (fig 13) 54 prosent mot 63 prosent av de ansatte i privat sektor og 67 prosent i
offentlig sektor. Det er interessant at respondenter i offentlig sektor i større grad enn i privat sektor
rapporterer større suksess med å rekruttere relevant IKT-kompetanse enn de som jobber i privat
sektor.

Figur 24
Virksomheten jeg er ansatt i greier å rekruttere relevant IKT-kompetanse når vi
trenger det (N=903)
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80

Konsultene er mest faglig oppdaterte
I hvilken grad opplever folk med IKT-utdanning at de får tilstrekkelige ressurser til å holde seg faglig
oppdatert?
Flertallet svarer bekreftende på dette. Drøyt 60 prosent svarer at de får tilstrekkelige ressurser til
dette. Hver sjuende, eller om lag 14 prosent, svarer at de i liten grad opplever å få slike ressurser.
Tallene i figuren under viser at hvordan dette oppleves kan variere noe med hva slags jobb eller
funksjon man har. 73 prosent av de som ofte er utleid til andre bedrifter, altså «konsulentene»,
svarer at de i stor grad får tilstrekkelig med ressurser til å holde seg faglig oppdatert på sitt område.
Dette er 15 prosentpoeng høyere enn de som jobber kun med IKT i annen virksomhet.

Figur 25
Virksomheten jeg er ansatt i gir meg tilstrekkelig med ressurser til å holde meg faglig
oppdatert på mitt område
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Ansatte i internasjonale selskaper noe sjeldnere faglig oppdatert
Flertallet av respondentene opplever som sagt at de får gode rammebetingelser til å holde seg
oppdatert faglig. Det er likevel forskjell mellom ulike eiere. Offentlig sektor kommer ut best. Her er
det 67 prosent som oppgir at de får tilstrekkelige ressurser. I internasjonale selskaper er den samme
andelen 54 prosent.
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Figur 26
Virksomheten jeg er ansatt i gir meg tilstrekkelige ressurser til å holde meg faglig
oppdatert på mitt område

Internasjonale selskaper involverer mindre i IKT-strategi
Mange er ikke med på å avgjøre strategiske spørsmål som angår deres fag- eller kompetansefelt. Kun
6 av 10 svarer at de får være med på å avgjøre strategiske spørsmål som angår deres kompetansefelt
i virksomheten de er ansatt i.
De er de som jobber i et internasjonalt selskap i Norge som i minst grad får være med på å avgjøre
strategiske spørsmål innen sitt fagfelt, 56 prosent. Grunnen til dette kan være at selskapet er stort og
ledelsen sentralisert, eller at de har en annen struktur enn norske som gjerne er mer flate. Størst
innvirkning på strategiske spørsmål innen IKT har IKT medlemmer ansatte i privat sektor med 68
prosent.
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Figur 27
Virksomheten jeg er ansatt i lar meg være med på å avgjøre strategiske spørsmål som
angår mitt kompetansefelt

31

Oppsummering
Mange overordnede faktorer peker mot at Norge burde ligge langt framme i digitaliseringen. Norge
er ett av verdens rikeste land, med tilgang på penger, utstyr og folk. Norge er heller ikke så
strukturelt bundet opp i en tradisjonell masseproduksjon, som mange andre land i Europa er.
Det store bildet er at Norge ligger komparativt bra an. Men på en del sentrale områder, som
robotisering, strategi, digitalisering og IKT-kompetanse scorer vi lavt:






Antall industriroboter per 10 000 ansatte i Norge er drøyt 40, som er halvparten av Europa,
en fjerdedel av det man finner i Danmark og Sverige, og en åttendel av Tyskland og Japan.
Selv om ni av ti bedrifter mener digitalisering vil redusere deres fremtidige kostnader, og sju
av ti mener at digitalisering vil øke fremtidig omsetning, svarer sju av ti at de ikke har gode
nok strategier for hvordan de skal gå frem for å nå dette målet.
Norge har en overraskende lav andel med høyt utdannede unge innen teknologi- og realfag.
Norge har en overraskende stor andel foretak som havner i gruppen «digitalt uerfarne»;
betydelig høyere andel enn for eksempel Danmark, Finland og Island, og også høyere enn
Sverige, Tyskland og UK.

Når vi spør Tekna-medlemmer med IKT-utdanning om hvilke konsekvenser dette får, finner vi
følgende resultater:




Kun halvparten av respondentene svarer at virksomheten deres greier å rekruttere relevant
IKT-kompetanse når de trenger det.
Bestillerkompetansen i norske foretak er svak. Kun hver sjette – rundt 17 prosent – av
respondentene mener at bestillerne hos kunden vet hva slags løsninger de trenger.
Svært mange IKT-prosjekter fortsatt blir svært mye dyrere og/eller forsinket.
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Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 25. mai til 9. mai, på epost gjennom det Internettbaserte
spørreskjemaet Confirmit. Den ble sendt ut til medlemmer som hadde utdannelse i IKT.
Undersøkelsen er sendt til 3100 av et tilfeldig utvalg. 978 personer svarte på alle spørsmålene, 31
prosent. Feilmarginen på undersøkelsen på 95 prosent konfidensnivå er +/-2,6.
I spørreundersøkelsen har vi med vilje ikke definert IKT. Det er fordi en skarp definisjon av en så
generisk teknologi like gjerne vil avgrense, begrense eller forvirre respondentene mer enn det vil
veilede og klargjøre. Vårt inntrykk er at IKT defineres svært forskjellig alt etter hvem man spør. En slik
føring ønsket vi ikke å legge på respondentene.

Om respondentene
Vi fant at blant de som har svart på undersøkelsen, er de to største gruppene de som jobber med IKT
i et IKT selskap og sjelden er utleid til andre bedrifter (37 prosent), og de som jobber med IKT i et
selskap som ikke har IKT som hovedbeskjeftigelse (35 prosent).
Det ble ikke sendt spørreskjema til ansatte i kommunal sektor.
Undersøkelsen hadde om lag 250 ufullstendige svar. Vi kan se fra svarene at det var mange som
stoppet undersøkelsen, ved spørsmålene rundt Norges konkurransekraft på IKT sammenlignet med
andre vestlige land og Asia. Dette kan være spørsmål det er vanskelig å svare på, spesielt om man
ikke har direkte erfaring med denne type konkurranse. Respondentene ble også gitt alternativet å
kunne svare «vet ikke», det er også en del som har benyttet seg av det på spørsmålene.

Figur 28

Medlemsfordeling etter arbeidssituasjon
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Figur 29

Mengden medlemmene jobber med IKT og hvordan
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IKT-UNDERSØKELSE

Språk
Velg ønsket språk for undersøkelsen/Select preferred language for the survey

Norsk
English

Oppgaver
Hva er dine oppgaver?

Jeg jobber kun med IT/IKT/telekommunikasjon (heretter kalt IKT)
Jeg jobber med IKT som ett av flere områder
Jeg jobber ikke med IKT

Bruk av IKT i Norge
Hva er din vurdering av status på bruk av IKT i Norge på et generelt grunnlag (på en skala fra 1-5)?

1 - I svært
liten grad

2

Norsk næringsliv ligger langt framme i å
utnytte mulighetene som IKT gir



   



Offentlig sektor i Norge ligger langt framme
i å utnytte mulighetene som IKT gir



   



STOP

Complete –

Yrkesstatus
Kryss av den som passer best:

iii

3

4

5 - I meget
stor grad

Vet ikke/Ikke
relevant

Jeg er ansatt i IKT-bedrift, ofte utleid til andre IKT- bedrifter
Jeg er ansatt i IKT-bedrift, ofte utleid til andre virksomheter enn IKT
Jeg er ansatt i IKT-bedrift, sjelden utleid til andre virksomheter
Jeg er selvstendig næringsdrivende/egen bedrift, ofte utleid til andre IKT-selskap
Jeg er selvstendig næringsdrivende/egen bedrift, ofte utleid til annen virksomhet enn IKT-selskap
Jeg er selvstendig næringsdrivende/egen bedrift, sjelden utleid til annen virksomhet
Jeg er ansatt i annen virksomhet enn IKT-bedrift

Arbeidssted
Jeg jobber i:

Et internasjonalt selskap lokalisert i Norge
Et norsk privat selskap
Offentlig sektor
Annet, oppgi____________

Bruk av IKT i Norge
Hva er din vurdering av status på bruk av IKT i Norge (på en skala fra 1-5)?

1 - I svært
liten grad

2

Norsk næringsliv ligger langt framme i å
utnytte mulighetene som IKT gir



   



Offentlig sektor i Norge ligger langt framme
i å utnytte mulighetene som IKT gir



   



3

4

5 - I meget
stor grad

Vet ikke/Ikke
relevant

Konkurranse med andre
I hvilken grad mener du at norsk IKT-virksomhet er konkurransedyktig på pris i forhold til:

1 - I svært liten grad

2

3

4

5 - I meget stor grad

Vet ikke/Ikke relevant

Andre vestlige land



   



Asia



   



Konkurranse med andre
I hvilken grad mener du at norsk IKT-virksomhet er konkurransedyktige på innovative løsninger i
forhold til:

iv

1 - I svært liten grad

2

3

4

5 - I meget stor grad

Vet ikke/Ikke relevant

Andre vestlige land



   



Asia



   



IKT og ledelse
Hvor enig er du i følgende:

1 - I svært
liten grad

2

Virksomheten jeg er ansatt i lar meg være med
på å avgjøre strategiske spørsmål som angår mitt
kompetansefelt



   



Virksomheten jeg er ansatt i gir meg
tilstrekkelige ressurser til å holde meg faglig
oppdatert på mitt område



   



Virksomheten jeg er ansatt i greier å rekruttere
relevant IKT-kompetanse når vi trenger det



   



3

4

5 - I meget
stor grad

Vet ikke/Ikke
relevant

IKT prosjekter
Virksomheten jeg er ansatt i har vært med på å gjennomføre IKT-prosjekter de tre siste årene som:

1 - I svært
liten grad

2

Ble dyrere enn beregnet



   



Ble forsinket



   



Ble stoppet (av budsjettårsaker,
tekniske årsaker, annet)



   



3

5 - I meget
stor grad

4

Vet ikke/Ikke
relevant

Kompetanse
I hvilken grad er det slik at:

1 - I svært
liten grad

2

Bestillerne hos kundene våre vet som
hovedregel hva slags IKT-løsninger de
trenger



   



På grunn av mangel på penger går kunder
glipp av store muligheter som IKT gir



   



På grunn av mangel på IKT-kompetanse går
kunder glipp av store muligheter som IKT gir
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3

4

5 - I meget
stor grad

Vet ikke/Ikke
relevant

Outsourcing
I hvilken grad føler du at dine kunder i økende grad velger eller vurderer å kjøpe IT-tjenester fra
utlandet (outsource)

1 - I svært liten grad

2

3

4

5 - I meget stor grad

Vet ikke/Ikke relevant

Fra andre vestlige land



   



Fra Asia



   



Kundene
Kundene jeg jobber for er hovedsakelig:

Offentlige
Private

Størrelse på bedriftene
Hvor store er bedriftene du hovedsaklig jobber for?

Små/50 ansatte eller færre
Mellomstore (50-500 ansatte)
Store bedrifter (500+ansatte)

IKT
Bruk av IKT

1 - I svært
liten grad

2

Bedriften jeg er ansatt i er langt framme i vår
bransje/sektor i Norge mht. bruk av IKT



   



Bedriften jeg er ansatt i er langt framme i vår
bransje/sektor internasjonalt mht. bruk av IKT



   



3

4

5 - I meget
stor grad

Vet ikke/Ikke
relevant

Outsourcing
I hvilken grad vurderer din bedrift eller kjøper din bedrift IT-tjenester fra utlandet?

1 - I svært liten grad

2

3

Fra andre vestlige land



   



Fra Asia



   



vi

4

5 - I meget stor grad

Vet ikke/Ikke relevant

Faglig nettverk
Tekna vurderer å legge til rette for et faglig nettverk innen IKT og digitalisering hvor man kan utveksle
meninger og erfaringer, samt arrangere jevnlige møter om aktuelle IKT- og digitaliseringsspørsmål. I
hvilken grad syns du dette er interessant for deg?

1 - I svært liten grad
2
3
4
5 - I meget stor grad

Nettverk
I hvilken grad vil du være interessert i å delta i et slikt IKT-nettverk?

1 - I svært liten grad
2
3
4
5 - I meget stor grad

Nettressurser
Bør Tekna tilby faglig nettverk ved hjelp av nettressurser i stedet for eller i tillegg til fysiske møter?

Ja
Nei, i tillegg til
Vet ikke

Fagområde
Hva er ditt fagområde (helst med ett ord)?

Kommentarer
Har du noen kommentarer til undersøkelsen?
vii

Media
Kunne du tenke deg å være en representant for Tekna i media ved at vi kontakter deg ved et
eventuelt behov?

Ja
Nei

viii
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