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Om Telia Norge
Telia Norge skal være en tilrettelegger for digitaliseringen av
samfunnet. Selskapet investerer milliardbeløp hvert år i utbygging
av kritisk samfunnsinfrastruktur, og i alle uavhengige tester det
siste halvannet året har selskapets 4G-mobilnett blitt kåret til
landets beste med 98 prosent befolkningsdekning. Telia Norge
består av merkevarene Telia, OneCall, Chess og MyCall og
har totalt 2,3 millioner kunder. Selskapet har 1 265
ansatte i blant annet Oslo, Trondheim, Bergen,
Stavanger og Tromsø og 65 butikker over
hele landet. Selskapet omsatte for 9,1
milliarder kroner i 2015.
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Verden er midt oppe i en digital revolusjon. De fundamentale og strukturelle endringene den
bringer med seg mangler sidestykke i historien: digitaliseringen endrer premissene på alle
områder, både i våre personlige liv, måten vi jobber på og i samfunnet i et større perspektiv.
Digitaliseringens første fase er over. Utviklingen går i rekordfart, og det er faktisk ikke mer enn
ti år siden mobiltelefonen var et produkt som utelukkende ble brukt til å kommunisere mellom
person A og person B, enten ved å ringe eller sende meldinger. Fra 2007 ble smarttelefonene
allemannseie, og det som i utgangspunktet var et énfunksjonsprodukt ble koblet opp til
internett. Mobiltelefonen ble en plattform hvor mennesker, industrier og sektorer kunne
interagere med hverandre. Resten er historie.
Smarttelefonen har radikalt endret måten vi bruker telefonen på, og den er for svært mange blitt
en uunnværlig og altomgripende del av våre liv. Mobiltelefonen er blitt en plattform som vi
bruker til «alt», en slags Swiss Army Knife som løser utallige hverdagslige gjøremål. Med hele
verden i lomma er vi aldri mer enn et tastetrykk unna å betale regninger, lese epost, oppdatere
oss på nyheter, identifisere oss trygt hos myndigheter og banker, finne frem via karttjenester,
høre på musikk, se film og TV, ta bilder og dele smått og stort fra livene våre.
Vi i Telia mener at mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting og at digitalisering har mange
positive effekter på samfunnet. Oppkoblede digitale løsninger vil gjøre tilgangen til god
utdannelse enklere, de vil gi innovative arbeidsplasser for kommende generasjoner, forbedret
helse for en aldrende befolkning, mer effektiv utnyttelse av naturressurser og tryggere og
renere transport. Vår ambisjon er å være en digital tilrettelegger. Det betyr at vi skal gjøre det
enklere for privatpersoner, offentlige virksomheter og private bedrifter å ta i bruk de endeløse
mulighetene teknologien gir.
Vi så hva som skjedde med mobiltelefonen: når ting er koblet opp blir de en plattform for
endring. Etterhvert som utviklingen går mot stadig mer intelligente og sammenkoblede IoTløsninger, som selvkjørende biler og smarte byer, vokser det frem nye «disruptive»
forretningsmodeller på tvers av alle industrier. Bedriftsledere må revurdere sine strategier når
digital transformasjon blir synonymt med suksess i en stadig mer påkoblet verden.
Men hvor står vi på denne digitaliseringsreisen? Hvordan påvirker digitaliseringen vår
jobbhverdag? Hvor trygge føler vi oss på at vårt personvern blir ivaretatt? Hvor optimistiske er
vi med tanke på fremtiden og mulighetene teknologien gir?
Vi ønsket å finne ut mer om dette, og se på eventuelle skiller mellom bruken av teknologi privat
og i jobbsammenheng, og om det er forskjeller mellom privat og offentlig sektor. Vi har rett og
slett tatt temperaturen på nordmenns digitale liv, og funnene belyser flere viktige aspekter ved
det oppkoblede samfunnet. Rapporten viser blant annet at folk i stor grad er skeptiske til å dele
data og informasjon om seg selv, og at vi som operatører har en jobb å gjøre for å øke tilliten
hos sluttbrukerne og gjøre dem trygge på at deres data blir ivaretatt på en god måte. Dette blir
ekstra viktig ettersom rapporten også viser at folk har store forventninger til fremtidens
mobiltjenester.
Vi tror rapporten gir et godt bilde av hvordan det norske samfunnet forholder seg til viktige
dimensjoner ved det digitale samfunnet, og håper den vil danne et grunnlag for diskusjon rundt
disse sentrale problemstillingene – de angår oss alle.

Abraham Foss
Administrerende direktør, Telia Norge AS

SAMMENDRAG

INTRODUKSJON TIL RAPPORTEN
MÅL

TELIA NORGES DIGITALE BAROMETER

Området for mobilkommunikasjon endrer seg raskt og
er en essensiell del av digitaliseringen av samfunnet.
Arbeidet mellom offentlige myndigheter, mobiloperatører, systemintegratorer og applikasjonstilbydere gjøres raskt for å sikre bedre ytelse for
sluttbrukeren, som for eksempel høyere hastighet,
bedre dekning, innovative tjenester og robusthet i
nettene. Denne rapporten har som mål å forstå
hvordan tre grupper sluttbrukere (privatpersoner og
privat/offentlig sektor) tenker og posisjonerer seg i
denne digitaliseringsprosessen.

Rapporten er basert på en undersøkelse gjort blant
1 200 personer, 400 i hver av de nevnte gruppene.
Tolv hovedstandpunkter innen seks ulike områder
ble identifisert som grunnlag for rapporten: sikkerhet,
fleksibilitet, personvern, tjenester, kapasitet og tro på
fremtiden. Data er blitt samlet inn gjennom
telefonintervjuer, og deretter er funnene analysert ved
hjelp av statistiske verktøy. For å få et ytterligere
perspektiv på de ulike funnene er seks erfarne
mennesker fra offentlig og privat sektor intervjuet.
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RAPPORTENS HOVEDFUNN
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SLUTTBRUKERE ER FORNØYD MED
TILGJENGELIG KAPASITET I
MOBILNETTENE
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SLUTTBRUKERE SYNES IKKE AT MOBILTJENESTER ØKER DERES FØLELSE
AV TRYGGHET OG ER SKEPTISKE TIL Å
DELE PERSONLIG INFORMASJON

I alle grupper var folk godt fornøyd med både
den tilgjengelige hastigheten i mobilnettene og
datamengden de har til rådighet i sitt
abonnement. Samtidig viser det seg at flere
hadde vanskeligheter med å forholde seg til
hva slags hastighet det er rimelig å forvente i
forhold til deres behov. De siste årenes arbeid
med utrulling av 4G-nettverk har bidratt til
færre dekningshull og høyere hastighet i
nettene. Det er naturlig at dette arbeidet er
blant faktorene som gjenspeiles i de positive
svarene som gis rundt kapasitet for
sluttbrukerne.

Dataene indikerte at sikkerheten rundt mobile
tjenester og applikasjoner var et område hvor
folk hadde ulike erfaringer, forventninger og
kunnskap. Som en konsekvens bør mobiloperatører fokusere mer på å gi en følelse av
trygghet for kundene i håndteringen av deres
kommunikasjon. Få respondenter i alle grupper
var positive til å dele informasjon, selv om det
ville tilføre deres mobiltjenester verdi.

FORBEDRINGSPOTENSIALE I
SLUTTBRUKERENS OPPFATNING AV
MOBILTJENESTER I OFFENTLIG
SEKTOR

SLUTTBRUKERE HAR EN STERK TRO
PÅ FREMTIDENS MOBILTJENESTER

Et forbedringspotensial ble identifisert i offentlig
sektor knyttet til de mobile tjenestene som
tilbys. Dette er en mulig konsekvens av ITarven ulike offentlige etater har, samt hvordan
visse offentlige IT-avdelinger kan prioritere
driftsstabilitet fremfor utviklingen av nye
tjenester. “Det vil være svært vanskelig å høste
fordelene av digitaliseringen av samfunnet hvis
de ansatte i offentlig sektor bare belønnes for å
opprettholde driftsstabilitet.”
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Mange hadde en sterk tro på fremtiden for
mobile tjenester. Svært få deltakere (i alle
grupper) viste en negativ holdning til hvordan
mobiltjenester kan være verdiskapende, selv
når de ble bedt om å vurdere nettoeffekten
mobiltjenester vil ha på deres liv. En mulig
hypotese er at mange har opplevd den første
fasen av digitalisering, og dermed sett hvordan
deres liv er blitt enklere.

OM UNDERSØKELSEN

RAPPORTENS METODE
MÅL
Flere studier har klart å peke på de teknologiske
aspektene og forretningsmulighetene knyttet til
hvordan mobilkommunikasjon påvirker digitaliseringen av samfunnet. Likevel vil det alltid være et
behov for å forstå hvordan sluttbrukerne tenker og
posisjonerer seg selv i digitaliseringsprosessen.

Til slutt ble seks erfarne mennesker fra privat
næringsliv og offentlig sektor intervjuet for på den
måten å belyse de ulike funnene ytterligere.

Denne rapporten har som mål å forstå hvordan tre
sektorer sluttbrukere (privatpersoner og privat/
offentlig sektor) tenker og posisjonerer seg i denne
digitaliseringsprosessen.

Seks ulike interesseområder (sikkerhet, fleksibilitet,
personvern, tjenester, kapasitet og tro på fremtiden)
ble valgt som et grunnlag for rapporten. Disse
områdene er illustrert i grafen under. De tolv
individuelle spørsmålene ble dessuten tillagt hvert
område, noe som gir to spørsmål per område.

RAPPORTENS STRUKTUR

DE TRE SEKTORENE
Alle deltakerne i undersøkelsen måtte være digitalt
aktive med sine mobiltelefoner, det vil si at de måtte
bruke minst én mobiltjeneste/applikasjon som kunne
relateres til deres private liv eller deres jobbsituasjon.
De tre sektorene besto av 400 personer hver, totalt
1200 intervjuobjekter.

OVERORDNET STRUKTUR I RAPPORTEN
Privat

Pr. sektor

Off. sektor

Sikkerhet

Fleksibilitet

INNSAMLING AV DATA
I nært samarbeid med erfarne mennesker i
telekomsektoren ble tolv hovedpåstander (heretter
kalt spørsmål) identifisert som grunnlaget for
rapportens hypoteser. I samarbeid med Norstat ble
data samlet inn via telefonintervjuer og deretter
analysert ved hjelp av statistiske verktøy.

Personvern

Kapasitet

Tjenester

Fremtidstro
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OM UNDERSØKELSEN

RAPPORTENS METODE
SKALA

DEMOGRAFI

En skala fra 1-10 ble brukt for hvert spørsmål for å
identifisere hvor sterkt intervjuobjektene var enig eller
uenige i spørsmålet som ble stilt.
Helt
uenig (1)

Helt
enig (10)

DEMOGRAFI
Deltakerne i de tre ulike gruppene som ble intervjuet
kommer fra hele landet. En analyse viste at
personene i undersøkelsen avvek innenfor ett
prosentpoeng
fra
den
faktiske
geografiske
spredningen av befolkningen. Andre parametere
(alder, utdannelse, inntekt, etc.) var innenfor
forventede variasjoner i utvalget.

16%

DEMOGRAFI - GEOGRAFI
LOKASJON: FAKTISK VS.
UNDERSØKELSE

12%

0,01
INTERVJUOBJEKTENES GEOGRAFISKE PLASSERING (%)
ELLER
MINDRE

0,10
ELLER
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TOLKNING AV RESULTATER
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AUST-AGDER
SOGN FJORDANE
FINNMARK

0%

Antallet intervjuobjekter og analyser i rapporten er
basert på ulike statistiske verktøy som gir statistisk
signifikans innenfor særskilte konfidensintervaller (95
%). Derfor bør man være forsiktig med å tolke
resultatene som absolutte verdier, men heller som et
grunnlag for videre oppfølging. Til slutt er spørsmål 5
blitt invertert i de oppsummerte resultatene for å
etablere 10 som et positivt referansepunkt.

BEFOLKNINGSANDEL
UNDERSØKELSESANDEL
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HOVEDFUNN

SIKKERHET

5,1

Resultatene på dette området indikerer at
sikkerheten knyttet til mobiltjenester og applikasjoner var et område hvor folk hadde ulike
erfaringer, forventninger og kunnskap. Nettverksoperatørene bør fokusere mer på å gi kundene en
følelse av trygghet i håndteringen av deres
kommunikasjon.

PERSONVERN

4,8

Få personer i alle grupper var positive når det gjaldt
å dele informasjon, selv hvis det ville øke verdien
av deres bruk av mobiltjenester. Flere selskaper,
som samler inn brukerdata i bytte mot gratis
tjenester, er ikke helt åpne om hvordan deres
inntjeningsmodeller fungerer og hvordan de bruker
dataene. Dette gjør det potensielt vanskelig for
brukere å forstå fullt ut konsekvensene av å dele
data.

TJENESTER

6,0

Dataene viste et forbedringspotensial i offentlig
sektor knyttet til tilbudet av mobiltjenester. Dette er
en mulig konsekvens av IT-arven ulike offentlige
etater har, og hvordan noen offentlige IT-avdelinger
kan prioritere stabilitet i driften fremfor utviklingen
av nye tjenester.

FLEKSIBILITET

6,3

I alle grupper hadde folk svært ulike meninger når
det gjelder muligheten til å gjøre seg utilgjengelig.
Enten følte de sterkt at de kan skru av
mobiltelefonen sin hvis de ønsker det, eller de følte
at dette ikke var mulig i dagens digitaliserte
hverdag.

FREMTIDSTRO

6,5

Mange hadde også en sterk tro på fremtiden for
mobile tjenester. Svært få deltakere (i alle grupper)
viste en negativ holdning til hvordan mobiltjenester
kan være verdiskapende, selv når de ble bedt om å
vurdere nettoeffekten mobiltjenester vil ha på deres
liv. En mulig hypotese er at mange har opplevd den
første fasen av digitalisering, og dermed sett
hvordan deres livskvalitet har bedret seg.

KAPASITET

7,4

I alle grupper var folk godt fornøyd med tilgjengelig
hastighet i mobilnettene og mengde data i sine
abonnement. Samtidig viste flere at det var
vanskelig å forstå hva tilstrekkelig hastighet er når
det gjelder deres behov.
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DEL 1 - SIKKERHET

"JEG BEKYMRER MEG IKKE FOR SIKKERHETEN VED
MOBILTJENESTER/APPER PÅ MIN MOBIL SOM JEG BRUKER
PRIVAT/I JOBBSAMMENHENG."

I delen av undersøkelsen som handler om sikkerhet
ble to ulike perspektiver undersøkt. Det første
spørsmålet fokuserte på om de ulike gruppene
bekymret seg for sikkerheten til mobiltjenester, mens
det andre perspektivet så nærmere på effekten på
den enkelte og om personen følte seg tryggere ved
bruk av mobile tjenester. Generelt var dette en av de
tre (av totalt tolv) spørsmålene med den jevneste
fordelingen av svar over skalaen fra 1 til 10. Dette er
illustrert i grafen under.

DATAENE INDIKERTE AT DE I PRIVAT
NÆRINGSLIV HAR EN TENDENS TIL Å
VÆRE LITT MINDRE BEKYMRET FOR
MOBILTJENESTERS SIKKERHET ENN
DE I OFFENTLIG SEKTOR
Dette reiste hypotesen om at sikkerheten til mobile
tjenester og apper var et område hvor folk hadde
svært forskjellige erfaringer, forventninger og
kunnskap. Det førte til en bred fordeling av svar.

Q1 – FORDELING AV SVAR
I GRUPPENE

UENIGE

Gjennomsnittet i de tre ulike gruppene er illustrert i
grafen under. Når man sammenligner gjennomsnittene i privat og offentlig sektor er det mulig å finne
en signifikant statistisk forskjell mellom de to
gruppene. Dette kan være en konsekvens av den mer
homogene implementeringen av sikkerhetsregulering
i offentlig sektor, noe som gjør gruppen mer
oppmerksom på både sannsynligheten for at
sikkerhetsproblemer oppstår og konsekvensen av
disse.

Q1 – GJENNOMSNITT I GRUPPENE

5,7

6,2

5,7

PRIVATPERSONER

PRIVAT
SEKTOR

OFFENTLIG
SEKTOR

SIKKERHETEN TIL MOBILE
TJENESTER OG APPER VAR ET
OMRÅDE HVOR FOLK HADDE
VARIERENDE ERFARING,
FORVENTNINGER OG KUNNSKAP

NØYTRALE
ENIGE

OFFENTLIG SEKTOR
PRIVAT SEKTOR
PRIVATPERSONER
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DEL 1 - SIKKERHET

"MOBILTJENESTER/APPER SOM JEG BRUKER PRIVAT/I
JOBBSAMMENHENG ØKER MIN FØLELSE AV SIKKERHET OG
TRYGGHET."

I FREMTIDEN BØR NETTVERKSEIERNE FOKUSERE MER PÅ Å GI KUNDENE
EN FØLELSE AV TRYGGHET NÅR DE HÅNDTERER DERES KOMMUNIKASJON

+

Det andre spørsmålet innen temaet sikkerhet handler
om de enkelte respondenters følelse av trygghet når
de bruker mobile tjenester. To ting var tydelige:
var ingen statistisk
1 Det
mellom gruppene.

2

signifikante forskjeller

I kontrast til den jevne fordelingen av svar på
spørsmål 1, svarte folk i alle tre grupper stort sett
nøytralt eller sterkt negativt.

Q2 – STABLET FORDELING AV
SVAR I GRUPPENE
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60%
40%
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Q2 – GJENNOMSNITT I GRUPPENE

6

7

GRUPPE 1: PRIVATPERSONER

8

9

10

4,2

4,4

4,2

Gjennomsnittet i alle gruppene (4,3) var nest lavest
blant alle spørsmålene i undersøkelsen. Det laveste
gjennomsnittet (3,9) var fra spørsmål seks som
omhandlet personvern. Kombinasjonen av disse to
lave resultatene leder til teorien om at eierne av
mobilnettverkene bør fokusere mer på å gi kundene
en følelse av trygghet når de håndterer deres
kommunikasjon. Åpen og tydelig kommunikasjon når
det gjelder hvor de lagrer kundedata, mengden og
typen personlig informasjon som lagres, hvem som
har tilgang til den og så videre kan være grep
operatørene kan ta og kommunisere til sine kunder.
På den måten kan kundene få en økt følelse av å eie
sine egne personlige data.

GRUPPE 2: PRIVAT SEKTOR

GRUPPE 3: OFFENTLIG SEKTOR
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DEL 2 - FLEKSIBILITET

“NÅR JEG REISER PRIVAT/I JOBBSAMMENHENG BRUKER
JEG OFTE MIN MOBILTELEFON TIL Å SJEKKE E-POST, LESE
NYHETER OG SE FILMER/PRESENTASJONER I STEDET FOR
AVISER ELLER PC”

ET FLERTALL I ALLE TRE GRUPPER SVARTE AT DE ER SVÆRT ENIGE I
UTSAGNET, NOE SOM ANTYDER GRADEN AV DIGITALISERING AV VÅRE
HVERDAGSLIV

+

Det første spørsmålet i delen om fleksibilitet så
nærmere på hvilket forhold gruppene har til mobilen i
hverdagen og hvorvidt den er et naturlig verktøy å
bruke for våre daglige informasjonsbehov. Et flertall i
alle tre sektorer svarte at de er svært enige i
påstanden, noe som peker på at folk er svært digitale
i deres liv. Dette illustreres i grafen under.

Videre illustreres gjennomsnittet i de tre gruppene i
grafen “Gjennomsnitt i gruppene”. En statistisk
signifikant hovedforskjell ble funnet som viser at
brukere i privat næringsliv er mer aktive enn brukere i
offentlig sektor når det gjelder bruk av mobilen for å
sjekke epost og nyheter. En medvirkende årsak til
dette kan være et mindre regulert arbeidsliv og
mengden av oppstartsbedrifter uten faste arbeidstider
i privat næringsliv.

Q3 – GJENNOMSNITT I GRUPPENE

Q3 – STABLET FORDELING AV
SVAR I GRUPPENE
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DEL 2 - FLEKSIBILITET

“PRIVAT/I JOBBSAMMENHENG ER JEG OFTE KOMFORTABEL MED Å SLÅ AV MIN MOBILTELEFON OG GJØRE MEG
UTILGJENGELIG NÅR JEG VIL.”

I kontrast til dette var tallene for privat og offentlig
sektor henholdsvis 31% og 22%. I tillegg hadde alle
grupper statistisk signifikante forskjeller som styrket
denne observasjonen (illustrert i grafen under).
Privatpersoner føler altså at de har den største
friheten til å skru av telefonene sine, mens privat
næringsliv opplever minst frihet, muligens en
konsekvens av at arbeidslivet er mindre regulert.

Spørsmål fire var ett av de mer polariserende
spørsmålene i undersøkelsen med en veldig todelt
svarfordeling blant alle sektorer. Enten følte folk sterkt
at de har frihet til å slå av telefonen, eller de følte at
det ikke var mulig i dagens digitaliserte livsstil.

INTERVJUOBJEKTENE I ALLE
GRUPPENE REAGERTE
TILSYNELATENDE SVÆRT ULIKT PÅ
SPØRSMÅLET. ENTEN FØLTE DE
STERKT AT DE HAR FRIHET TIL Å SLÅ
AV TELEFONEN SIN, ELLER DE FØLTE
AT DET VAR UMULIG Å GJØRE DET I
DAGENS DIGITALISERTE HVERDAG.

Q4 – GJENNOMSNITT I GRUPPENE

6,4

4,7

Kun
10%
av
intervjuobjektene
i
gruppen
privatpersoner følte at de overhode ikke var
komfortable med å skru av telefonene sine og gjøre
seg utilgjengelige.

5,5

Q4 – STABLET FORDELING AV SVAR I GRUPPENE
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DEL 3 - PERSONVERN

“JEG ER BEKYMRET FOR AT DET SAMLES INN FOR MYE
DATA OG DIGITALE SPOR OM MEG NÅR JEG BRUKER MIN
MOBILTELEFON I PRIVAT/I JOBBSAMMENHENG.”

MANGE SELSKAPER SOM SAMLER INN DATA I BYTTE MOT GRATIS
TJENESTER ER IKKE HELT ÅPNE OM SINE INNTJENINGSMODELLER. DET
GJØR AT BRUKERNE IKKE HELT FORSTÅR HVA KONSEKVENSEN ER AV AT DE
DELER DATA.

+

I en verden hvor flere og flere tjenester og
interaksjoner blir digitale er det avgjørende å etablere
et fundament av tillit for å kunne oppnå fordeler av
digitale tjenester. Det første spørsmålet i delen om
personvern undersøkte folks syn på tillit knyttet til et
spesifikt
aspekt
ved
digitaliseringsprosessen:
innsamling av brukerdata. Som vi ser av grafen under
presenterte alle grupper en lineær kumulativ
fordeling. Dette betyr en jevn fordeling av svarene
langs 10-karakterskalaen, og gjør at det er vanskelig

4

Q5 – KUMULATIV FORDELING
AV SVAR

å ta et standpunkt fordi:

1

Mange selskaper som samler inn data i bytte mot
gratis tjenester er ikke helt åpne om sine
inntjeningsmodeller. Det gjør at brukerne ikke helt
forstår hva konsekvensen er av at de deler data.

kan være et informasjonsgap blant
2 Det
sluttbrukerne om hva slags data det er trygt å
dele.

Q5 – GJENNOMSNITT I GRUPPENE
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DEL 3 - PERSONVERN

“HVIS JEG FÅR EN VERDI OG FORDEL AV APPER OG
INTERNETTJENESTER KAN JEG GODT DELE PERSONLIG
DATA OM MEG SELV NÅR JEG BRUKER MIN MOBILTELEFON
PRIVAT/I JOBBSAMMENHENG.”

I ALLE GRUPPENE VAR SVÆRT
FÅ POSITIVE TIL Å DELE
PERSONLIG INFORMASJON

+

OVER 20% I ALLE GRUPPER
VAR SVÆRT NEGATIVE OG
RUNDT 50% AV SVARENE I ALLE
GRUPPER VAR PÅ DEN MER
NEGATIVE SIDEN AV SKALAEN (1-3)

+

Q6 – KUMULATIV FORDELING
AV SVAR

Folk var generelt skeptiske til å dele personlig
informasjon for å få mer verdi og flere fordeler fra
apper og internettjenester. Denne holdningen var
spesielt tydelig i offentlig sektor, som er illustrert i
grafen under til høyre.
I motsetning til usikkerheten i spørsmål 5, var folk i
alle tre grupper veldig tydelige i sine svar på
spørsmål 6. Jevnt over var svært få i alle grupper
positive til å dele informasjon. Over 20% i alle
grupper var svært negative, og cirka halvparten av
svarene i alle grupper var på den mer negative siden
av skalaen (1-3). Dette er illustrert i grafen under til
venstre.

Q6 – GJENNOMSNITT I GRUPPENE
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DEL 4 - KAPASITET

“JEG HAR OFTE NOK FART (MBIT/S) NÅR JEG BRUKER
MOBILEN TIL Å BRUKE TJENESTER SOM VIDEOSTRØMMING PRIVAT/I JOBBSAMMENHENG.”

FOLK I ALLE GRUPPER VAR FORNØYD MED TILGJENGELIG HASTIGHET I
NETTENE. SAMTIDIG VAR DET FLERE SOM SLET MED Å RELATERE TIL
HVOR MYE FART MAN TRENGER FOR Å DEKKE SINE BEHOV.

+

Det første spørsmålet innen kapasitet fokuserte på
folks oppfatning av tilgjengelig hastighet ved bruk av
tjenester eller apper. To hovedobservasjoner ble
gjort:
var relativt få negative
1 Det
intervjuobjektene i alle sektorer –

svar blant
de fleste var

Q7 – GJENNOMSNITT I GRUPPENE

6,6

7,1

6,6

nøytrale eller positive.
som var usikre på hva de skulle svare på
2 Antallet
spørsmålet var (gjennomsnittlig for alle grupper)
cirka 11%, sammenlignet med gjennomsnittlig 2%
for resten av spørsmålene.
100%

Dette viser at folk i alle grupper synes det er
vanskelig å forholde seg til hva som er tilstrekkelig
fart for å dekke deres behov.

Q7 – STABLET FORDELING AV
SVAR
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Videre kan man spekulere i at det ikke var store
forskjeller mellom gruppene, siden man som regel
benytter stort sett det samme mobilnettet i privatlivet
som i arbeidslivet. Videre er det heller ikke store
forskjeller mellom hvilke hastigheter som tilbys i
mobilabonnementene i dagens marked. Denne
spekulasjonen styrkes av at analyser pekte på svake
statistiske forskjeller mellom gruppene.

GRUPPE 2: PRIVAT SEKTOR

GRUPPE 3: OFFENTLIG SEKTOR
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DEL 4 - KAPASITET

“JEG HAR OFTE NOK DATA TILGJENGELIG (MB) NÅR JEG
BRUKER MOBILTELEFONEN MIN PRIVAT/I JOBBSAMMENHENG.”

Det andre spørsmålet knyttet til kapasitet fokuserte
på folks oppfatning av den datamengden de har
tilgjengelig for å kunne bruke tjenester på sin
mobiltelefon. Resultatene viste lignende tendenser
som spørsmål 7, men med en overveldende mengde
svar som viser at folk var svært enig i utsagnet.

MELLOM 88-92% I ALLE GRUPPER SA
DE IKKE HADDE NOEN PROBLEMER
MED TILGJENGELIG DATAMENGDE
NÅR DE BRUKER MOBILTELEFONEN
SIN
Q8 – FORDELING AV SVAR
UENIGE

NØYTRALE

ENIGE

10%
8%
12%

Q8 – GJENNOMSNITT I GRUPPENE

7,9

8,1

PRIVATPERSONER

PRIVAT
SEKTOR

7,7

OFFENTLIG
SEKTOR

Gjennomsnittene i de tre ulike gruppene er illustrert i
grafen over. Folk var generelt svært fornøyd med
kapasiteten i markedet. Det var ingen store statistisk
signifikante forskjeller mellom gruppene, og det kan
skyldes at folk bruker det samme abonnementet
privat og i jobbsamemnheng.

OFFENTLIG SEKTOR
PRIVAT SEKTOR
PRIVATPERSONER
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DEL 5 - TJENESTER

“JEG SYNES AT MOBILTJENESTER/APPER SOM JEG BRUKER
PRIVAT (F.EKS. MUSIKK- OG VIDEOSTRØMMING, SOSIALE
MEDIER OG INTERNETT)/I JOBBSAMMENHENG (F.EKS.
KONTORSTØTTE, REISEREGNINGER, TILGANG TIL FAGSYSTEMER)
ER FUNKSJONELLE OG VELTILPASSEDE TIL MINE BEHOV.”
“RETNINGSLINJER FOR IT-SIKKERHET ER GJERNE I STØRRE GRAD FELLES,
ENSARTEDE OG STANDARDISERTE I OFFENTLIG SEKTOR ENN I DET
PRIVATE NÆRINGSLIV, OG BEGRENSER DERMED TILGJENGELIGE TJENESTER.”

+

Det første spørsmålet under temaet tjenester så på
de ulike gruppenes mulighet til å utføre sine daglige
oppgaver på et generelt nivå. Dataene viste statistisk
signifikante forskjeller mellom alle tre gruppene; dette
reiser hypotesen om at hvor fornøyd man er med
tjenestene henger nøye sammen med IT-reglementet
for sikkerhet. Med andre ord kan folk ha en større
grad av frihet til å velge for eksempel programvare i
det private næringsliv enn i et offentlige, hvor ITreglementet for sikkerhet ofte er mer homogent og
standardisert.

Noe som kan forklare resultatene i offentlig sektor
kan være “følge etter”-holdningen mange offentlige
IT-avdelinger har inntatt: at man er veldig forsiktig
med å implementere et system som ikke er blitt
testet. Privat næringsliv er ofte villige til å ta større
sjanser.
Flere IT-avdelinger i offentlig sektor er dessuten i en
fase hvor de skal etablere felles plattformer (som
igjen kan benyttes for å rulle ut tjenester), noe som
begrenser dagens tilbud av tjenester.

Q9 – GJENNOMSNITT I GRUPPENE

Q9 – KUMULATIV FORDELING AV
SVAR
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DEL 5 - TJENESTER

“JEG KAN HÅNDTERE DE FLESTE TING I MITT PRIVATE LIV
(SHOPPING, BETALE REGNINGER, BOOKE RESTAURANTER)/
I MITT ARBEIDSLIV (PLANLEGGE MØTER, GJENNOMFØRE
VIDEOKONFERANSER, SENDE DOKUMENTER) MED
TJENESTER/APPER PÅ MIN MOBILTELEFON.”
For ytterligere å identifisere potensielle forskjeller i
tilgjengeligheten av tjenester i de ulike sektorene,
fokuserte spørsmål 10 på i hvilken grad
intervjuobjektene mente at mobiltjenester/apper
kunne løse de fleste ting i deres private liv eller
jobbsituasjon. Et stort antall i offentlig sektor (43%)
var uenige i utsagnet. Erfarne folk som ble intervjuet i
privat og offentlig sektor pekte på utfordringene for
offentlig sektor som må håndtere mye gamle og

Q10 – FORDELING AV SVAR
UENIGE

NØYTRALE

ENIGE

43%

27%
32%

30%
24%

41%

35%
38%
30%
OFFENTLIG SEKTOR
PRIVAT SEKTOR

Q10 – GJENNOMSNITT I GRUPPENE

6,2
PRIVATPERSONER

5,6
PRIVAT
SEKTOR

4,8
OFFENTLIG
SEKTOR

nedarvede IT-systemer når de skal oppgradere sine
plattformer og tjenester. Denne observasjonen, ofte
kombinert med at offentlig sektor prioriterer stabilitet
fremfor utvikling av nye tjenester, gjør at offentlig
sektor ofte henger etter det private næringsliv. En
respondent med mer enn 20 års erfaring i offentlig
sektor pekte også på hvor viktig det er å ansette de
riktige menneskene i det offentlige når det gjelder drift
og utvikling av nye løsninger. “Det vil være svært
vanskelig å høste fordelene av digitaliseringen av
samfunnet hvis de ansatte i offentlig sektor bare
belønnes for å opprettholde driftsstabilitet.”

“DET VIL VÆRE SVÆRT VANSKELIG Å
HØSTE FORDELENE AV
DIGITALISERINGEN AV SAMFUNNET
HVIS DE ANSATTE I OFFENTLIG
SEKTOR BARE BELØNNES FOR Å
OPPRETTHOLDE DRIFTSSTABILITET."

PRIVATPERSONER
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DEL 6 - FREMTIDSTRO

“JEG TROR MOBILTJENESTER/APPER I LØPET AV FEM ÅR
KAN TILFØRE VERDIFULLE NYE DIMENSJONER I MITT
PRIVATE LIV/ARBEIDSLIV.”

Spørsmål 11 fokuserte på de ulike gruppenes
perspektiver på fremtiden til mobile tjenester, og
hvorvidt de mente at nye verdifulle dimensjoner ville
tilføres deres privatliv og arbeidsliv.

digitaliseringens første fase, og de har dermed sett
hvordan deres liv er blitt bedre.

SVÆRT FÅ AV DELTAKERNE VISTE EN
NEGATIV HOLDNING TIL HVORDAN
MOBILE TJENESTER KAN GI MERVERDI
TIL VÅRE LIV I FREMTIDEN. DETTE ER
MULIGENS EN KONSEKVENS AV
HVORDAN DEN FØRSTE FASEN I
DIGITALISERINGEN HAR FORBEDRET
OG FORENKLET VÅRE LIV

De marginale, men statistisk signifikante, mer positive
svarene blant respondentene fra privat næringsliv kan
være en konsekvens av hvordan næringslivet jobber
aktivt, i varierende grad, med ulike tekniske systemer
og dertil tilhørende muligheter. Samtidig eksponeres
de for akkurat de samme mulighetene som
privatpersoner, noe som alt i alt gir et mer positivt syn
på fremtiden.

Q11 – GJENNOMSNITT I GRUPPENE

Distribusjonsgrafen illustrerer en solid tro på
fremtiden i det private næringsliv, mens gruppen
privatpersoner viser en mer forsiktig positiv holdning.
Svært få deltakere (i alle grupper) hadde en negativ
holdning til hvordan mobiltjenester kan bidra positivt I
fremtiden. En mulig hypotese er at størstedelen av
folk i alle sektorer er blitt introdusert til
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Q11 – STABLET FORDELING AV SVAR
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DEL 6 - FREMTIDSTRO

“JEG TROR MOBILTJENESTER/APPER VIL GI FLERE
FORDELER ENN BEKYMRINGER I MITT PRIVATE LIV/
ARBEIDSLIV.”

FOLK I ALLE GRUPPENE BLE UTFORDRET TIL Å SE NETTOVERDIEN AV
FREMTIDIGE MOBILTJENESTER, OG SÅ FORTSATT POSITIVT PÅ
UTVIKLINGEN

+

Det andre spørsmålet i fremtidsdelen fokuserte på
hvorvidt folk mente at mobiltjenester/apper vil legge til
flere positive elementer enn bekymringer i henholdsvis deres privatliv og arbeidsliv. Fordelingen av
svarene er i stor grad lik fordelingen av svarene i
spørsmål 11. Dette fører til konklusjonen at på tross
av at folk i alle grupper ble oppfordret til å vekte netto
merverdien ved mobiltjenester, så de fortsatt de
samme positive effektene uten nødvendigvis å få nye
bekymringer.

100%

6,3

6,9

6,5

Et annet interessant aspekt er hvor forberedt de ulike
sektorene er på digitaliseringens neste fase. Flere
eksperter som ble intervjuet reiste denne
problemstillingen, spesielt i offentlig sektor som er i
ferd med å etablere et digitalt fundament (som i neste
omgang kan brukes til å rulle ut tjenester).
Overgangen fra å etablere en digital ryggrad til å
begynne å rulle ut tjenester vil kreve et svært høyt
fokus på både operasjonell stabilitet og innføring av
nye tjenester.

Q12 – STABLET FORDELING AV
SVAR I GRUPPENE
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Q12 – GJENNOMSNITT I GRUPPENE
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VEDLEGG 1 FORKLARING AV GRAFER

STABLET FORDELING AV SVAR

100%

TOLKNING AV STABLET GRAF

80%

•

I de stablede grafene er tre forskjellige
kurver lagt oppå hverandre. Dette betyr at
verdien på en kurve skal leses fra grafen
under.

•

Stablede grafer illustrerer effekter av alle
gruppene samtidig.

•

Antallet personer som svarte "10" var 21%
for privatpersoner, 27% i privat sektor og
21% i offentlig sektor.
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KUMULATIV FORDELING AV SVAR
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•

Den kumulative fordelingen av svarene
viser hvor mange personer som totalt
svarte det alternativet, og alle de tidligere
alternativene i en gruppe.

•

Antall personer som svarte 1, 2, 3 og 4 i
gruppe 1 er totalt 11%, i motsetning til over
dobbelt så mange i offentlig sektor (28%).

•

En lineær kumulativ fordeling betyr at like
mange
svarte
på
de
respektive
svaralternativene. Ved 10 ulike svar betyr
dette at 100/10=10% svarte på hvert
svaralternativ.
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