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Høj andel IDA-medlemmer, der også er medlem af fagtekniske netværk i IDA
Undersøgelsen blandt IDAs medlemmer viser, at hele 40 pct. af de studerende svarer, at de er medlem af et
eller flere fagtekniske netværk i IDA. Det tyder på, at en væsentlig del af disse medlemmer, der studerer
natur eller teknik, supplerer deres uddannelse med faglig viden fra IDAs fagtekniske netværk, jf. figur 1.
1. Figur Medlemskab af fagteknisk netværk i IDA
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Note: I ’Alle’ indgår 95 respondenter, der ikke har angivet om de er studerende eller ej. Tallene i figur 1 viser en vis overrepræsentation
af personer, der er medlem af et fagteknisk netværk – især hos de studerende, i undersøgelsen. I 2015 lå andelen af IDA-medlemmer,
der var medlem af fagteknisk netværk på hhv. 59 pct. for kandidater og 9 pct. for studerende.

To tredjedele af de ordinære medlemmer svarer, at de er medlem af et fagteknisk netværk i IDA. Dette understreger, at IDA i høj grad fungerer som rammeskabende for faglige fællesskaber blandt tekniske og naturvidenskabelige akademikere.

Stor tilfredshed blandt medlemmerne af fagtekniske netværk i IDA
Tilfredsheden med medlemskabet af fagtekniske netværk er udbredt. Otte ud af ti (79,7 pct.) angiver, at de
er tilfredse med deres medlemskab af IDAs fagtekniske netværk, jf. figur 2.

2. Figur Tilfredshed med medlemskab af IDAs fagtekniske netværk
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Note: Der indgår kun svar fra personer, der har tilkendegivet at de er medlem af et eller flere fagtekniske netværk og har svaret på
tilfredshedsspørgsmålet.

Kun 3,2 pct., svarer, at de er utilfredse med deres medlemskab. Det er naturligvis bedre, hvis tallet var nul,
men det kan vise sig svært i praksis at komme under et niveau, hvor kun 212 ud af ca. 6.600 medlemmer af
fagtekniske netværk fra undersøgelsen er utilfredse.
Af de få procent, der angiver utilfredshed med deres medlemskab af fagteknisk netværk i IDA, angiver flest,
at der er for få arrangementer i nærheden af, hvor de bor. Det er dog kun 1½ pct. (eller 103 personer ud af
7.023), der angiver utilfredshed på dette punkt, jf. figur 3.

3. Figur Faktorer der skaber utilfredshed
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Note: Der indgår kun svar fra de 7023 personer, der har tilkendegivet, at de er medlem af et eller flere fagtekniske netværk.

Godt 1 pct. af personerne, der angiver at være medlem af fagteknisk netværk angiver problemer med arrangementernes faglige indhold, hvilket både kan være i form af manglende match med forventninger samt
behov og i form af manglende overlap med fagligt interesseområde.

Manglende kendskab er en barriere for medlemskab af fagtekniske netværk i IDA
48 pct. af personerne, der ikke er medlem af et fagteknisk netværk i IDA, mener ikke, at de ved nok om,
hvad det vil sige at være medlem. Og 45 pct. svarer, at de ikke kendte til muligheden for at blive medlem af
et fagteknisk netværk, jf. figur 4.

4. Figur Baggrund for ikke at være medlem af fagteknisk netværk i IDA
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Note: Der indgår kun svar fra de 2501 personer, der har tilkendegivet, at de ikke er medlem af et fagtekniske netværk.

På kendskab til muligheden viser figur 4 en klar forskel mellem studiemedlemmerne og de øvrige IDAmedlemmer. Syv ud af ti studiemedlemmer der angiver, at de ikke er medlem af et fagteknisk netværk kender ikke til muligheden, mens det samme kun er gældende for en ud af tre for de øvrige medlemmer. Dette
kan potentielt forklare en væsentlig del af forskellen på andelen af fagtekniske medlemmer mellem studiemedlemmer og øvrige medlemmer i IDA, som vi så i figur 1.
Kun 6 pct. angiver, at der ikke findes fagtekniske netværk i IDA, der matcher deres arbejde, og det er en
relativt lav andel (7 pct. for studiemedlemmer og 20 pct. af øvrige IDA-medlemmer), der ikke er medlem af et
fagteknisk netværk i IDA, fordi de ikke har tid. Ligeledes fylder ’konkurrencen’ fra netværk udenfor IDA-regi
ikke meget som begrundelse for ikke at være medlem af et fagteknisk netværk i IDA.

Overvældende interesse for fagtekniske netværk fra IDA-medlemmer
Interessen for de fagtekniske netværk er høj. Otte ud af ti respondenter i undersøgelsen vil gerne kontaktes
for at høre mere om IDAs fagtekniske netværk, jf. figur 5.

5. Figur Interesse for IDAs fagtekniske netværk
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Note: Alle 11.628 respondenter.

Blandt de personer, der allerede er medlem af et eller flere fagtekniske netværk i IDA, svarer næsten alle
(7.021 ud af 7.023 personer), at de gerne vil kontaktes for at høre mere. Dette understreger den høje tilfredshed med de fagtekniske netværk, og at medlemskab af ét netværk skaber interesse for at involvere sig
endnu mere.
For de øvrige IDA-medlemmer er det knap halvdelen (49 pct.), der ønsker at blive kontaktet. Der er derfor et
væsentligt potentiale for at øge andelen af medlemmer i fagtekniske netværk yderligere.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er baseret på 11.628 respondenter, heraf 2.658 studerende og 8.875 øvrige medlemmer op til årsskiftet 2015/2016.

