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Hva vektlegger UiB 
frem mot 2022? 
 
-  Ny strategiplan 

-  Samarbeid med 
omverdenen 

-  Klyngetenking 

-  EVU 



UiB-prosjekt i 2010 
 
Sentrale formål for 
kartleggingen:  
 

• å gi et bilde av 
arbeidslivets syn på UiBs 
ferdigutdannede kandidater  
• å gi et bilde av relevansen 
i kandidatenes kompetanse 
• å gi en indikasjon på 
fremtidens 
kompetansebehov 
 

Kartleggingen ble gjennomført av 
Ideas2Evidence 



Arbeidsmarked  
og               
høyere utdanning  

Bilder: Fotolia og Microsoft 



Sentrale tema: 
•  UiB-kandidatenes opplevelse av utdanningens relevans 
 
•  Vurderinger ved ansettelser og oppfatninger arbeidslivet har 

av kandidater og utdanninger fra UiB 

•  Oppfatninger de ansatte ved UiB har om kompetansebehov 
og kompetansevurderinger i arbeidslivet og hvordan de 
oppfatter kompetansen til sine egne kandidater 

•  Universitetets synlighet i arbeidslivet og graden av kontakt 
mellom universitet og arbeidsliv 



Kartleggingen var basert på: 
•  offentlig statistikk 

•  spørreundersøkelser til UiB-kandidater i arbeid  
•  spørreundersøkelse til bedrifter (fra Vestlandet og Oslo-regionen) 

–  antall: 1047 (44% svar) 
•  spørreundersøkelse til ansatte som underviser ved UiB       

–  antall: 1108 (42% svar) 

•  kvalitative undersøkelser, intervju, 
–  med UiB-kandidater (14 á 45 min.) 
–  med arbeidsgivere (15 á 45 min.)  



Bedriftsledernes svar på spørsmålet: 
”Forventer du at [bedriften] vil ansette flere eller færre personer med universitetsutdanning  
de neste 5 årene  -  sammenlignet med de foregående 5 årene?” 
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Spørsmål til bedriftslederne: 
Basert på de erfaringer dere har, vil det være aktuelt å ansette 
personer fra UiB med disse utdanningene igjen? 

  

Ja  Nei Vet ikke 

Samfunnsvitenskapelige fag 
85,9 1,3 12,8 

Humanistiske fag 
95,6 4,4 

Naturvitenskapelige/ 
matematiske fag 

97,2 2,8 

Psykologi  
88,2 11,8 

Juridiske fag  
85,0 2,5 12,5 

Medisin, Odontologi eller andre helsefag 
86,7 13,3 



Samsvar mellom 
jobbkrav og 
utdanning? 

Bilde: Fotolia 

•  Godt arbeidsmarked 

•  Relativt store 
forskjeller mellom 
fagområder 



Variasjoner mellom fagområdene: 
 Manglende samsvar (prosent) fordelt på fire utdanningsgrupper, vårkullet 2000: 
 

Kilde: NIFU, Kandidatundersøkelse 



Høyere grads kandidaters vurdering av sammenheng mellom jobb og utdanning 
 ( Krever jobben den utdanningen kandidaten/arbeidstakeren har?) 
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Totalt

Arbeidsoppgavene krever den fagkunnskapen jeg tilegnet meg gjennom utdanningen min

Arbeidsoppgavene krever generelle kvalif ikasjoner fra utdanningen

Arbeidsoppgavene krever ikke utdanning på det nivået jeg har, men det er en fordel å ha det

	  

Kilde: Karrieresenterets Kandidatundersøkelser 2007 og 2009. 



Humanister og samfunnsviteres vurdering av sammenhengen mellom 
jobb og utdanning – fordelt på sektor: 

Kilde: Karrieresenterets Kandidatundersøkelser 2007 og 2009 



Hvordan vurderes 
UiB-kandidatenes 
kvalifikasjoner  
av bedriftsledere  
og av UiB-ansatte? 

Bilder: Fotolia og Microsoft 



Hvilke kvalifikasjoner legger arbeidsgiverne vekt på når de 
ansetter personer med universitetsutdanning? 

Gjennomsnittsverdier på en skala fra 1 til 5 
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Arbeidsgivernes vektlegging av ulike ansettelseskriterier 

•  De mest kunnskapsintensive virksomhetene vektlegger 
faglig spisskompetanse og grad høyere enn 
arbeidserfaring  
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Kilde:  ideas2evidence, Arbeidsgiverundersøkelsen 



Eksempler på forskjeller i kompetanse-vektlegging 
mellom ulike næringer 
•  Oljeindustrien 

–  sterk vektlegging av analytiske ferdigheter og evne til 
å benytte sin kunnskap på nye områder  

–  mindre opptatt av kandidatenes formidlingsevne 
•  Informasjon og kommunikasjon 

–  svært opptatt av evnen til å arbeide under press 
•  Finans og forsikring 

–  betydelig mindre opptatt av evnen til å benytte sin 
kunnskap på nye områder enn andre næringer 

•  Offentlig administrasjon og tjenesteyting 
–  sterk vektlegging av kandidatenes formidlingsevne 

Kilde: Arbeidsgiverundersøkelsen 



Arbeidsgivernes vurdering av UiB-kandidaters kvalifikasjoner  
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Variasjoner mellom fagområdene 

Samfunnsviterne, 
og i enda større 

grad humanistene, 
vurderes høyt for 

sine 
formidlingsevner 

Psykologene vurderes høyt 
for sine samarbeidsevner og 
evne til å knytte kontakter og 

bygge relasjoner 

Naturviterne 
vurderes høyt for 
sin fagkunnskap 

og sine analytiske 
og metodiske 

ferdigheter 



Viktig ved ansettelse 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  





HVA VIL OMVERDEN MED UIB? 

•  Åpent møte for byens 
befolkning på Litteraturhuset 
21. oktober 

•  Omdømmeanalyse 
•  UiBs synlighet og relevans som 

forsknings- og 
utdanningsinstitusjon  

•  Hvordan ser næringsliv, det 
offentlige, kulturlivet og andre 
på UiB som samarbeidspartner  





U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  

NY HANDLINGSPLAN FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING 

-  Behovsorientering 
-  Eksempel på tilbud utviklet på oppdrag fra eksterne 

aktører: 
•  Arbeidslivsstudier (Norsk sykepleierforbund) 
•  Forvaltningspolitikk (LO Stat) 
•  Teknologiledelse (FLT, Forbund for ledelse og teknikk) 

–  Skal vi tilby mer organisasjonsbaserte kurs? 

–  Hva ønsker dere vi kan bidra                                                 
med av relevant etter- og                                    
videreutdanning? 

 





Velkommen til samarbeid! 


