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De siste tiårene har det vært en stor økning i an-

tallet studenter som fullfører en doktorgrad i Norge. 

Det har også vært en økning i uteksaminerte 

doktorgradskandidater ved Universitetet i Bergen 

(UiB). Denne rapporten ser nærmere på 

arbeidsgiveres behov for doktorgradskandidater, 

barrierer knyttet til å ansette personer med 

doktograd og UiBs rolle som brobygger mellom 

doktorgradskandidater og arbeidsmarkedet. 

 

1.1 Antall kandidater i det private 

næringslivet øker mest 

De fleste doktorgradskandidater fra UiB ansettes i 

universitets- høyskole- eller instituttsektoren (66 

pst. i 2009), men andelen har gått noe ned de siste 

årene (72 pst. i 2006). 

 

Aktører i offentlig og privat sektor ansetter i 

økende grad doktorgradskandidater fra UiB. I 2009 

var henholdsvis 21 pst. og 12,6 pst. av samtlige 

uteksaminerte doktorgradskandidater fra UiB 

ansatt i offentlig og privat sektor.  

 

Dette tyder på at arbeidsmarkedet for UiBs 

doktorgradskandidater er i endring og kandi-

datenes karrieremuligheter er på vei til å bli mer 

mangfoldig enn tidligere. Denne tendensen gjelder 

også for doktorgradskandidater fra andre 

universiteter i Norge. 

 

En sammenlikning av arbeidsmarkedet for UiBs 

doktorgradskandidater og arbeidsmarkedet for 

doktorgradskandidater fra Danmark viser at i 

Danmark ansettes doktorgradskandidatene i langt 

større grad utenfor universitets- høyskole og 

instituttsektoren. Speiler vi denne trenden til 

Norge, kan det tyde på at det er et uutløst 

potensial i det norske arbeidsmarkedet. Sann-

synligvis vil også doktorgradskandidater fra UiB i 

økende grad ansettes i offentlig og privat sektor 

enn det som er tilfellet i dag. 

 

1.2 Doktorgradskandidatene foretrekker å 

jobbe i akademia, men ikke alle får jobb 

der 

Undersøkelsen DAMVAD har gjennomført viser at 

svært mange av UiBs doktorgradskandidater 

ønsker en akademisk karriere. Dette til tross for et 

presset stillingsmarked og omfattende bruk av 

midlertidige stillinger i akademia. Noen kandidater 

søker seg vekk fra akademia på grunn av 

usikkerheten som følger av stadige utsettelser av 

fast ansettelse.  

 

Dette peker i retning av at det er behov for i større 

grad å synliggjøre mangfoldet av karriere-

muligheter for doktorgradskandidater. 

 

1.3 Doktorgradkandidatenes blir i stor grad 

ansatt i den sektoren de forventer  

Undersøkelsen viser også at 88 pst. av 

doktorgrads-kandidatene er i jobb allerede etter et 

halvt år etter at doktorgraden er gjennomført. Det 

viser seg også at doktorgradskandidatene stort 

sett blir ansatt i den sektoren som de hadde 

forventet å bli ansatt i, før de gikk i gang med 

doktorgraden.  

 

Få doktorgradskandidater opplever uovervinnelige 

barrierer i jobbsøkingssituasjonen. Dette tyder på 

at de har gode muligheter for å påvirke deres egne 

jobbmuligheter. Dette henger nok også sammen 

med at arbeidsmarkedet i Norge er relativt godt. Vi 

mener likevel at en aktiv karriereveiledning fortsatt 

er viktig for å avstemme forventninger og synlig-

gjøre de mange arbeidsmulighetene.  

 

1 Sammendrag 



 
 

8 NYE MULIGHETER PÅ ARBEIDSMARKEDET FOR DOKTORGRADSKANDIDATER | DAMVAD.COM 

1.4 For lite kunnskap om kandidatenes 

kompetanse i det private næringsliv  

Flere doktorgradskandidater fremhever at det i det 

private jobbmarkedet finnes en oppfatning om at 

doktorgradskandidater er overkvalifiserte til mange 

jobbfunksjoner. Samtidig opplever enkelte doktor-

gradskandidater at potensielle private arbeids-

givere har lite forhåndskunnskap om deres gene-

riske kompetanser og ferdigheter (slik som for 

eksempel analyse, metodebruk, samarbeid). Økt 

kontakt mellom doktorgradskandidater og arbeids-

givere kan sikre bedre forståelse om hva en 

doktorgradskandidat kan tilby. Slik kontakt kan 

også bidra til at potensielle arbeidsgivere får 

kunnskap om hvordan de kan integrere og faglig 

understøtte doktorgradskandidatene.  

 

Arbeidsgivere peker på krav om høy lønn og 

doktorgradskandidatenes manglende kunde-

orientering som de største barrierene for å ansette 

en doktorgradskandidat. Hvorvidt det faglige 

miljøet hos arbeidsgiveren understøtter doktor-

gradskandidaten, ansees i mindre grad som en 

barriere.  

 

1.5 Arbeidsgivere verdsetter metodiske og 

analytiske kompetanser høyest  

Når doktorgradskandidatene går inn arbeids-

markedet, både innenfor og utenfor akademia, 

opplever de at kompetansen de har tilegnet seg 

gjennom forskerutdannelsen stemmer godt over-

ens med den kompetansen som det er behov for i 

jobbfunksjonen de har fått. 

 

Arbeidsgiverne rangerer klassiske forsker-

kompetanser, slik som metodiske og analytiske 

ferdigheter, samt evnen til å tilegne seg ny 

kunnskap, høyest. I tillegg etterspørres også mer 

operasjonelle ferdigheter, slik som prosjektledelse, 

evnen til å samarbeide og forretningsforståelse. 

Det er de operasjonelle ferdighetene som kan 

bidra til å omsette ekspertkunnskapen til verdier.  

 

1.6 Doktorgradskandidatene er lite synlige 

på arbeidsmarkedet 

Arbeidsgiverne oppfatter doktorgradskandidatene 

som lite synlige og at kompetansen deres er lite 

kjent i markedet.  Arbeidsgiverne kjenner ikke 

nødvendigvis de operasjonelle ferdighetene en 

doktorgradskandidat har. Dermed er det vanskelig 

å vite hva som er verdien av en doktor-

gradskandidat sammenlignet med en person som 

kun har master, og hvorvidt det vi lønne seg å 

ansette en person med doktorgrad.  

 

Doktorgradskandidatene i undersøkelsen vurderer 

på sin side at de har begrenset innsikt i forskjellige 

karrieremuligheter og hva slags kvalifikasjoner 

som kreves i de forskjellige sektorene. 

 

1.7 Karriereveiledning og brobygging er 

viktig, men per i dag er denne 

usystematisk og sporadisk 

UiB spiller en viktig rolle for å sikre den gjensidige 

forståelsen og forventningsavstemningen mellom 

doktorgradskandidater og arbeidsgivere.  

 

Både arbeidsgivere og doktorgradskandidater 

peker på at mer direkte kontakt mellom 

doktorgradskandidater og arbeidsgivere er viktig 

for at arbeidsgivere skal få økt kjennskap til 

doktorgradskandidaters kvalifikasjoner, og for at 

doktorgradskandidatene skal bli mer anvendelses-

orientert. Denne direkte kontakten kan ta form av 

forskningssamarbeid eller aktiv nettverksbygging. 

 

I tillegg til dette bør UiB, ifølge doktorgrads-

kandidatene, styrke informasjonen om mulige 
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karriereveier tidlig i doktorgradsforløpet, og skape 

bevissthet om kompetansene doktorgrads-

studentene innehar. Videre bør UiB være mer 

proaktiv når det gjelder å markedsføre doktor-

gradskandidaters kvalifikasjoner utad. 

 

Selv om karriereplanlegging og karriereveiledning 

ikke er en integrert del av UiBs doktor-

gradsutdannelse, og heller ikke foregår syste-

matisk på det nåværende tidspunkt, er det tydelig 

at universitetet er bevisst på at manglende synlig-

heten av karrieremangfoldet, skaper utfordringer 

for doktorgradskandidaten, universitetet og sam-

funnet som helhet.  

 

1.8 Fremtidens arbeidsmarked for 

doktorgradskandidater er voksende 

DAMVAD har gjennomført en framskrivning av 

behovet for doktorgradskandidater frem mot 2020. 

Analysen bygger på en forventet utvikling i ulike 

markeder og deres behov for doktorgrads-

kandidater.  Analysen viser at det i tiden fram mot 

2020 vil bli etterspurt i underkant av 2900 

doktorgradskandidater fra UiB. Det vil være et årlig 

behov for nesten dobbelt så mange kandidater 

som det ble utdannet i hele Norge i 2009 (ca. 1 

650).  

 

Universitets-, høyskole- og instituttsektoren for-

ventes å etterspørre færre doktorgradskandidater 

enn i dag, mens privat sektor forventes å bli den 

primære arbeidsgiveren for UiBs doktorgrads-

kandidater.   

 

1.9 Kandidantene bytter gjerne mellom de 

forskjellige sektorene 

En analyse av doktorgradskandidatenes mobilitet 

på arbeidsmarkedet, viser at doktorgrads-

kandidater fra UiB skifter jobb og sektor relativt 

ofte. Det er eksempelvis en relativ stor mobilitet 

mellom offentlig og privat sektor. Dette tyder på at 

doktorgradskandidatene kan bruke deres kompe-

tanser i forskjellige sammenhenger, og at doktor-

gradskandidatene vil kunne tilpasse seg det fram-

tidige arbeidsmarkedet.   
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The number of PhD graduates has increased tre-

mendously over the last decade, both in Norway in 

general and in particular for the University of Ber-

gen (UiB). This report focuses on needs of the 

employers for PhD graduates and UiBs role in in-

tegrating the graduates in the labour market.  

 

2.1 Universities, colleges and the institute 

sector dominate the labour market for 

PhDs, but the private sector is gaining in 

importance 

Even though the share of PhD graduates from UiB 

that hold positions in academia (i.e. universities or 

colleges) or in the institute sector has decreased 

from 2006 to 2009, the majority (66 pct.) of PhDs 

are still employed in these sectors. However, the 

share of PhDs with a degree from UiB that takes 

up positions in the public sector and especially in 

the private sector is on the increase. In 2009, 21 

and 12.6 pct. of UiB PhD graduates were em-

ployed in, respectively, the public and private sec-

tor. 

 

This indicates that the labour market for PhDs from 

UiB is changing and shifting towards a more diver-

sified profile. These trends are in line with the gen-

eral picture of employment patterns for PhD grad-

uates in Norway, and not an isolated finding for 

UiB. 

 

Comparing the labour market for PhDs from UIB 

with PhDs from Aarhus University in Denmark re-

veals fundamental differences. The PhDs from 

Aarhus University more often find employment 

outside the academic sector than their counter-

parts from UiB. 

 

2.2 An academic career is prefered, but not 

always achieved 

For the majority of PhDs from UiB, an academic 

career is the first choice, even though this is made 

challenging by the fact that there are many tempo-

rary academic positions and only few permanent 

positions. As a result, an increasing number of 

PhDs are searching for non-academic career 

paths, primarily because of the uncertainty created 

by having several consecutive temporary academ-

ic positions.  

 

In line with this, we find that the greatest trend in 

mobility among PhD graduates from UiB (17 pct.) 

during the period 2003 to 2009 is a shift from em-

ployment in the university and college sector to 

employment in the private sector. Several PhD 

graduates feel that the academic system to a cer-

tain degree is alienating them. This indicates that 

there is a need to increase the variety of career 

paths at an early stage in the career. 

 

2.3 PhDs’ expectations of future jobs are ac-

commodated 

The analysis shows that 88 pct. of UiB PhDs are in 

employment within the first half year after obtaining 

their PhD degree. It is also interesting that PhDs 

find employment in the sector that they had 

planned to work in before they embarked on their 

doctoral training.  

 

The fact that relatively few experience problems in 

finding a job indicates that the PhDs are in a good 

position to determine and exploit their career op-

tions, particularly if they receive active career 

counseling as part of their supervision during the 

PhD programme. 

  

2 Executive summery 
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2.4 Employing a PhD is a significant invest-

ment  

Several PhDs emphasise that a myth exists within 

the private sector about PhDs being overqualified 

for many positions. Meanwhile, many potential 

employers lack knowledge of the general compe-

tences held by PhDs, and are only aware of the 

PhDs’ specialized research competences. An in-

creased contact between PhDs and employers 

could help to reduce these barriers. More realistic 

expectations from both parties with regards in par-

ticular to how industry employers can integrate and 

professionally support PhDs could increase the 

latters’ opportunities in the private labour market 

further.  

 

The two most prominent obstacles to hiring a PhD 

is, according to employers, the level of compensa-

tion expected by PhDs and a lack of customer ori-

entation. The extent to which the professional envi-

ronment among co-workers supports the PhDs is 

regarded as less important. 

 

2.5 Employers regard PhDs’ metodological 

and analytical competences as most im-

portant  

When PhDs enter the labour market, both in and 

outside academia, they experience that the com-

petences they have acquired during their doctoral 

training are in line with the competences that are 

needed in their job positions.  

 

The employers attach great importance to classical 

reseach competences such as methodological and 

analytical competences, as well as the ability to 

acquire new knowledge. Employers also, however, 

request more operational competences such as 

project management skills, the ability to work in 

teams and an orientation toward business. These 

practical competences are useful in putting the 

PhDs’ expert knowledge to use and thereby creat-

ing value for employers. 

 

2.6 Knowledge of the PhDs’ competences is 

low  

According to employers, visibility and knowledge of 

PhDs from UiB is moderate in the labour market. It 

is particularly difficult for employers to assess the 

PhDs’ level of operational competences. As such, 

it is difficult for employers to see how they can 

benefit from employing a PhD compared to a mas-

ter’s level graduate, particularly in the light of the 

fact that hiring a PhD is a greater investment. 

 

This is in line with the experiences of the PhDs. 

They stress that they feel they have limited insight 

into their possible career paths and the compe-

tences that are needed in different sectors of the 

labour market. 

 

2.7 Career planning and “bridge building” is 

unsystematic and sporadic 

It is important to “bridge the gap” between PhDs 

and employers in non-academic sectors. Among 

other things, this requires that PhDs know and un-

derstand which career paths are open to them. 

 

Even though career planning and career counsel-

ing is neither an integrated part of the doctoral 

training program at UiB nor conducted systemati-

cally at the present time, the University is aware of 

the fact that PhDs are not sufficiently knowledgea-

ble of their possible career paths. The University is 

also aware of the problems that this may entail for 

the PhDs, for the University, and for society in 

general. 
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2.8 Collaboration between firms and PhDs is 

important to build mutual understanding  

The University plays an important rolle in building 

mutual understanding and knowledge of needs 

among PhD graduates and employers. This will 

also help develop future possibilities to increase 

the number of PhDs employed on the non-acade-

mic labour market.  

  

Both employers and PhDs stress that increased 

focus on direct contact between the two parties, 

e.g. through research collaborations and net-

working, is important, because it will help to 

strengthen the visibility and enhance the applica-

bility of the PhDs’ competences.  

 

Collaboration is, however, only part of the solution. 

It is also important to strengthen information to 

PhDs on possible alternative (i.e. non-academic) 

career paths early on in the doctoral programme, 

and to proactively advertise the competences held 

by PhD graduates to create greater awareness 

hereof. 

 

2.9 The future labour market for PhDs is 

growing 

A forecast of the labour market indicates that, in 

2020, there will be a demand for approximately 

2,900 PhDs from UiB. The demand from the uni-

versity and college sector as well as as from the 

institute sector is expected to decrease relative to 

its current levels. It is ecpected that the primary 

demand for UiB graduates will come from the pri-

vate sector in 2020, which makes it even more im-

portant to focus on the needs of the private em-

ployers.  

 

The mobility analysis indicates that PhDs from UiB 

shift rather often between employments in the dif-

ferent sectors. Notably, there is significant mobility 

between the public and private sector. This indi-

cates that the PhDs find use for their competences 

in many different settings. This bodes well for the 

future labour market oppor-tunities of UiB PhD 

students. 
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3.1 Hvorfor fokus på doktorgrads-

utdannelse? 

Forskning og Utvikling (FoU) legger grunnlaget for 

innovasjon og verdiskaping i samfunnet. Forskning 

og utvikling blir også ansett som essensielt for å 

kunne løse de store samfunnsutfordringene bl.a. 

knyttet til demografisk utvikling, velferd og miljø og 

klima. 

 

Å sikre omfanget, talentutviklingen og kvaliteten 

blant de personene som engasjerer seg i forsk-

ningen vil være viktig for å forsterke forsknings-

innsatsen. Gjennom de siste ti årene har det vært 

en massiv økning av doktorgradskandidater 

internasjonalt (se eksempelvis Nature 2011 

Vol.472). Dette er skjedd i erkjennelsen av at 

forskning og doktorgradsutdannelse er forut-

setninger for vekst, og for at land kan utvikle seg til 

å bli moderne kunnskapssamfunn. 

 

I Norge har utviklingen i avlagte doktorgrader vært 

en viktig brikke i en større forskningsstrategisk 

innsats for å løfte det samlede kunnskapsnivået. 

St.meld.nr. nr. 35 (2001-2002) Kvalitetsreformen. 

Om rekruttering til undervisnings- og forsker-

stillinger i universitets- og høyskolesektoren inne-

holder bl.a. en målsetning om 1 100 avlagte 

doktorgrader i 2010. Som det framgår av figur 3.1, 

ble dette målet nådd allerede i 2008. Antallet 

doktorgrader ble fordoblet i perioden 2000-2011 

(figur 3.1).  

 

Til tross for dette, ble nødvendigheten av fortsatt 

fokus på rekruttering til forskning understreket i 

Fagerberg-utvalgets utredning fra 2011: Et åpnere 

forskningssystem. I tillegg har en nylig rapport fra 

en arbeidsgruppe, nedsatt av Kunnskapsdeparte-

mentet og Universitets- og høyskolerådet, estimert 

en mangel på 600-800 doktorgradskandidater per 

år fram mot 2020 (Etterspørsel etter og tilbud av 

stipendiatstillinger frem mot 2020, 2012). 

 

Nødvendigheten av å øke rekrutteringen til forsk-

ningen henger sammen med antallet forskere som 

må erstattes som følge av pensjon og flytting til 

utlandet. Behovet henger imidlertid også i høy grad 

sammen med omfanget av nye forsknings-

3 Innledning og bakgrunn 

 
 FIGUR 3.1  

Utviklingen i antall avlagte doktorgrader i Norge perioden 2000-2011 

 
Kilde: The Doctoral Degree Register, NIFU 
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satsinger, for eksempel innen klima, miljø og 

energi. 

 

Tradisjonelt har de norske forskningsinstituttene, 

samt UoH sektoren, vært de viktigste aktørene i 

det norske forskningssystemet. De senere årene 

har forskningsaktiviteten i næringslivet steget mar-

kant, og næringslivet står nå for omtrent halvparten 

av de samlede FoU utgiftene i Norge (figur 3.2).  

Det at bedriftene i det private næringslivet utfører 

mer forskning selv får betydning arbeidsmarkedet 

for doktorgradskandidatene.  

 

FIGUR 3.2  
FoU-utgifter i Norge etter utførende sektor i  
perioden 1970-2010 i faste 2000-priser 

 

 

Kilde: http://www.ssb.no/fou/ 

 

Generelt sett vil det norske samfunnet bli mer og 

mer kunnskapsbasert og det er nødvendig med 

arbeidstakere som driver forskning. Det vil også bli 

økt behov for abeidstakere som kan ta i bruk 

forskningsresultater og forskningsbasert kunnskap 

på mange områder, og på den måten bidra til 

innovasjon og verdiskaping.  

 

 

 

3.2 Arbeidsmarkedet for 

doktorgradskandidater 

Som følge av bredden i doktorgrader og et mer 

kunnskapsbasert økonomi, har doktorgradskandi-

dater muligheter  karrieremessig. I tillegg til en 

karriere innenfor akademia (nasjonalt og inter-

nasjonalt), er det også mange muligheter i privat 

sektor. Det private næringslivet har begynt å 

samarbeide med universitetene om doktograds-

utdannelse, blant annet gjennom Norsk Forsk-

ningsråd sin ordning for Nærings-ph.d. Dette bidrar 

til å sikre at kandidatene har den kunnskapen og 

kvalifikasjonene som er relevante for disse 

aktørene. Doktorgradskandidater har også mulig-

heter for karriere i offentlig sektor, f.eks. i offentlig 

administrasjon og i helsesektoren.  

  

Selv om det har vært en massiv økning i antallet 

doktorgradsrgrader de siste årene, og nylig gjen-

nomført en reform av doktorgradssystemet (2003), 

så har ledende økonomer i Norge argumentert for 

at det er behov for ytterligere satsing på 

doktorgradsutdannelsen (se f.eks. Fagerbergut-

valget).  

 

Det framgår videre av St. meld. nr. 30 (2008-2009) 

Klima for forskning at det fortsatt skal satses på 

doktorgradsutdannelsen i Norge. Denne satsingen 

skal bidra til at Norge kommer på samme nivå i 

antall doktorgrader som Sverige og Finland, 

innenfor en tiårsperiode.   

 

Det er imidlertid noen utfordringer knyttet til denne 

økningen av doktorgradskandidater. For det første 

kan det være uklart hva som er behovene for 

forskerkompetanser i de delene av næringslivet 

som ikke har tradisjon for å forske eller for å 

ansette forskere. (Se eks. ”Næringspolitikk for en 

ny økonomi” Einar Hope (red.) 2002).  

 

http://www.ssb.no/fou/
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Videre kan det være usikkert om doktorgradene er 

relevante for næringslivet. Dette gjelder både om 

kandidatene har den spesielle fagkompetansen 

som næringslivet trenger, samt om de besitter mer 

generiske, men viktige ferdigheter som ledelses-

evner og entreprenørskapstankegang (se eks. 

Borrel-Damian, 2009). Dessuten er det et spørs-

mål om næringslivet er tilstrekkelig oppmerksom 

på de kvalifikasjonene som en doktorgrads-

kandidat besitter og hvilke verdier det kan gi for 

virksomheten.
1
 

 

Dette illustrerer at det er mange gode grunner for å 

undersøke behovet for forskerutdannede, men 

også å undersøke hvilke kompetanser en doktor-

gradskandidat skal besitte for å kunne imøte-

komme behovet i arbeidsmarkedene utenfor 

akademia.  

 

3.3 Forskerutdannelse på UiB: Et satsnings-

område 

De enkelte universitetene har en betydelig opp-

gave i å sikre et tilstrekkelig tilbud av doktorgrads-

utdannede. Ikke bare er doktorgradsutdannelsen 

en av de viktigste oppgavene for et universitet, 

men universitetene spiller også i dag en større 

rolle som vekstmotorer for økonomien. Dette er en 

rolle – og et nasjonalt ansvar – som flere og flere 

universiteter tar på seg, og universitetene utformer 

strategier og mål som understøtter de nasjonale 

prioriteringene. 

 

Som det framgår av tabell 3.1, så har UiB i høy 

grad bidratt til veksten i antall doktorgrads-

kandidater. I perioden 2000-2011 ble det avlagt i 

                                                      
1
  I 2007 gjennomførte DAMVAD en analyse av den danske 

Nærings Ph.D.-utdannelsen for Videnskabsministeriet. 
Denne analysen pekte på at næringslivets manglende 
kunnskap om Ph.D-utdannedes kvalifikasjoner er en 
betydelig barriere for å ansette forskerutdannede.  

alt 2 198 doktorgrader ved universitetet. Som 

tabellen viser var det en vesentlig stigning (42 pst.) 

i antallet doktorgrader i årene 2005-2011. 

TABELL 3.1 

Antall tildelte doktorgrader fordelt på UiBs 

fakulteter i 2005 og 2011 

Fakultet 
Antall 
2005 

Antall 
2011 

Stigning 
(%) 

Jus 3 8  
Medisin-Odontologi 40 87  
Humanistisk 20 25  
Matematikk-Naturvi-
tenskap 

74 94  

Samfunnsvitenskap 4 18  
Psykologi 22 22  
Totalt 179 254 42 % 

Kilde: The Doctoral Degree Register, NIFU 

 

I henhold til UiBs strategi for 2011-2015 er det et 

overordnet mål å være et anerkjent forsknings-

universitet som kjennetegnes ved høy internas-

jonal kvalitet og med en stor faglig bredde. UiB 

legger også vekt på å styrke deres rolle i sam-

funnet ved å levere fremragende grunnforskning 

og utdanning av høyt kvalifiserte kandidater. 

Forskerutdannelsen er vesentlig for å forene de to 

rollene.  

 

Det et sentralt mål for UiB å fortsette å fornye og 

styrke kvaliteten på forskerutdanningen. Et hoved-

prinsipp for forskerutdannelsen på UiB er at 

stipendiatene knyttes til aktive forskningsmiljø og 

deltar på lokale, nasjonale og internasjonale 

forskerskoler. Noen av de spesifikke målene for 

UiBs forskerutdannelse frem mot 2015 er:  

 

 å sikre at forskerutdanningen vektlegger uni-

versitetets verdigrunnlag og bidrar til selv-

stendig og kritisk refleksjon 

 å utvikle og styrke forskerutdanningen innenfor 

tematisk tverrgående felt som er av betydning 

for å møte globale utfordringer 

 å sikre at doktorgradsarbeidet kan ferdigstilles 

på normert tid, 

 å evaluere og videreutvikle forskerskolene 
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 å tilrettelegge for og synliggjøre ulike karriere-

veier for forskere og doktorenes kompetanse 

for forskning og høyere utdanning i samfunnet 

 å synliggjøre vilkårene for doktorgradskandi-

dater i Norge som fortrinn internasjonalt. 

 

Analysen DAMVAD gjennomfører skal også sees i 

lys av disse målene.  

 

3.4 Formålet med analysen 

Det er en ambisiøs, men utfordrende oppgave å 

øke antallet doktorgrader og samtidig sikre at de 

blir integrert på nye arbeidsmarkeder. For at 

universitetene skal kunne planlegge og prioritere 

sin innsats, kreves et godt kunnskapsgrunnlag. 

DAM-VAD vil bidra til dette kunnskapsgrunnlaget 

gjennom denne analysen av forskerutdanningen 

ved UiB og karrieremuligheter. 

 

Mer spesifikt er formålet med undersøkelsen: 

 å belyse arbeidsgivernes framtidige behov for 

forskerutdanning og forskningskompetanse 

 å undersøke forskerutdanningens relevans, 

basert på både kandidatenes og arbeids-

givernes vurderinger 

 å belyse forskerutdanningens synlighet, særlig 

innen næringer som ikke har tradisjon for å 

ansette forskerutdannede 

 å vurdere kvaliteten og relevansen av karri-

ererveiledningen ved UiB. 

 

Undersøkelsen tar hensyn til både arbeidsgiver og 

arbeidstakernes synspunkter. 

  

3.5 Kort om det metodiske grunnlaget 

DAMVADs analyse baserer seg på bruk av 

registerdata, spørreundersøkelser og intervju. Det 

metodiske designet er illustrert i figur 3.3 og 

omfatter fire faser, som kort gjennomgås nedenfor. 

For utdypning av det metodiske grunnlaget, se 

vedlegg 1.  

3.5.1 Rammer for karriereplanleggingen 

I denne fasen undersøkte vi de mange tiltakene 

som UiB har satt i gang for å forenkle overgangen 

fra å være doktorgradsstudent til å bli en 

  FIGUR 3.3 

Analysens metodiske grunnlag 

 
Kilde: DAMVAD, 2012 
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arbeidstaker, og for å synliggjøre de forsker-

utdannedes kompetanser i arbeidsmarkedet. Ek-

sempler på tiltak er alumni-aktiviteter og vei-

ledning. Denne fasen er metodisk basert på 

intervjuer og litteraturundersøkelse.  

3.5.2 Karriereveier for forskerutdannede 

I denne fasen kartla og karakteriserte vi det 

eksisterende arbeidsmarkedet for doktorgrads-

kandidatene fra UiB, fordelt på sektorer og 

bransjer. Vi undersøkte også utviklingen i arbeids-

markedet over tid. Videre undersøkte vi mobiliteten 

blant de forskerutdannede på arbeidsmarkedet og 

sammenlignet denne med Aarhus Universitet i 

Danmark. Denne delen av analysen er metodisk 

basert på registerundersøkelser på data fra 

Statistisk Sentralbyrå og Danmarks Statistik. 

Registerundersøkelsen er nærmere beskrevet i 

vedlegg 1. 

 

Registerundersøkelsen er supplert av en spørre-

undersøkelse rettet mot to hovedpopulasjoner: 

Doktorgradskandidater og arbeidsgivere. 

 

Formålet med spørreundersøkelsen til doktor-

gradskandidatene var å få innsikt i deres egne 

forventninger til mulighetene på arbeidsmarkedet, 

samt deres egne vurderinger av deres kompe-

tanser i forhold til de kravene som stilles på 

arbeidsmarkedet. 

 

Respondentene i populasjonen for doktorgrads-

kandidater er avgrenset til perioden 2005-2010. 

Populasjonen teller 1135 respondenter, hvorav 

510 personer har besvart undersøkelsen. Dette 

tilsvarer en svarprosent på 45 pst. Bortfalls-

undersøkelsen viser at det ikke er ”skjevt bortfall” 

(Det vil si at det ikke er enkelte grupper, eks. 

mange personer innenfor samme fagområde, av 

kandidater som har en særskilt lav svarprosent.) 

 

Formålet med spørreundersøkelsen til arbeids-

giverne var å belyse hva som gjør doktorgrads-

kandidatene fra UiB interessante i ansettelses-

sammenheng, samt å kartlegge arbeidsgivernes 

erfaringer med å ha ansatte med doktorgrad. 

 

Respondentene i populasjonen arbeidsgiver er 

definert ved virksomheter som har ansatt en eller 

flere personer med en doktorgrad fra UiB. Det er 

videre differensiert mellom to delpopulasjoner: 

arbeidsgivere i Universitets- og høyskolesektoren 

(UoH) og arbeidsgivere i andre sektorer som for 

eksempel instituttsektoren, industrien o.a.  

 

Delpopulasjonen arbeidsgiver i UoH-sektoren teller 

249 respondenter og 92 har besvart under-

søkelsen (37 pst.). Populasjonen arbeidsgiver i 

andre sektorer teller 253 respondenter, der 88 (35 

pst.) har besvart undersøkelsen. Bortfalls-

undersøkelsen viser at det er en over-

representasjon av større virksomheter blant dem 

som har svart på undersøkelsen. Dette forholdet 

må man ta hensyn til i tolkningen av resultatene.   

 

Alle spørreundersøkelser er beskrevet detaljert i 

vedlegg 1. 

 

Videre har vi gjennomført dybdeintervjuer for å 

nyansere og gi perspektiv på resultatene fra de 

øvrige analysedelene. Det er gjennomført dybde-

intervju med i alt 21 respondenter: åtte doktor-

gradskandidater, to arbeidsgivere i UoH sektoren 

og 11 arbeidsgivere i instituttsektoren og andre 

virksomheter. 

 

Respondentene til dybdeintervjuene er identifisert 

gjennom spørreundersøkelsen. Intervjupersoner 

blant doktorgradskandidatene er valgt ut slik at det 

er variasjon i fagområder, kjønn, alder, geografi og 

sysselsettingssektor. Intervjupersonene blant ar-

beidsgivere i UoH-sektoren og i andre sektorer er 
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valgt slik at det er variasjon i fagområder, geografi 

og bransje.  

3.5.3 Potensialet for at flere skal ansette 

personer med doktorgrad 

I denne fasen kartla vi potensialet for at flere virk-

somheter, lokalt, regionalt og nasjonalt, skal 

ansette personer med doktorgrad. Potensialet ble 

kartlagt gjennom en registerundersøkelse, supplert 

med en spørreundersøkelse rettet mot de bedrift-

ene hvor det ikke i dag er ansatt forskerutdannede 

fra UiB (eller forskerutdannede i det hele tatt), men 

hvor det er et potensiale for det. 

 

Mer konkret har vi i registerundersøkelsen benyttet 

en metode kjent som propensity score matching 

(se vedlegg 1 for nærmere forklaring). 

 

Spørreundersøkelsen er gjennomført på et utvalg 

av de bedriftene som ble identifisert gjennom 

registerundersøkelsen. Respondentene i popula-

sjonen teller 183 respondenter, der 18 personer 

har besvart undersøkelsen. Dette gir en svar-

prosent på 10 pst. Svarprosenten er for lav til å 

oppnå solid nok representativitet, hvilket medfører 

at vi har behandlet resultatene kvalitativt. Spørre-

undersøkelsen er beskrevet nærmere i vedlegg 1. 

3.5.4 Fremtidig etterspørsel etter doktorgrads-

kandidater fra UiB 

I denne fasen peker vi på den fremtidige utvik-

lingen i etterspørselen etter doktorgradskandi-

daters arbeidskraft, og det gis et anslag over 

behovet for doktorgradskandidater fra UiB frem 

mot år 2020 fordelt på ulike sektorer.  

 

Vi har benyttet markedsandelsmetoden og 

fremskrevet markedsandelen for doktorgradskandi-

dater fordelt på forskjellige sektorer. Markeds-

andelsmetoden er kun brukt i analysen av privat 

sektor og gjennomført på bakgrunn av historiske 

tendenser. Når det gjelder andelen doktorgrads-

kandidater ansatt på universiteter og høyskoler, 

antar vi at denne vil være konstant. Markeds-

andelsmetoden er beskrevet detaljert i vedlegg 1. 

Formålet med å analysere den fremtidige etter-

spørselen etter doktorgradskandidater, er for å få 

kunnskap om hvilke sektorer som vil etterspørre 

doktorgradskandidater fra UiB i fremtiden. 

3.5.5 Oppsummering av metodebruk 

Samlet sett er det snakk om et solid datagrunnlag, 

som har sin styrke i kombinasjonen av register-

data, spørreundersøkelser og kvalitative utdyp-

ninger.  

 

Det skjeve bortfallet i spørreundersøkelsen blant 

arbeidsgiverne, innebærer at disse resultatene 

skal tolkes med forsiktighet. 

  

Analysen viser at det er forskjell på forskerut-

dannelsen på de enkelte fakultetene. Derfor er 

resultatene oppdelt på fakultetsnivå der det gir 

mening metodisk. I vedleggsrapporten er alle de 

analytisk interessante variablene delt opp på 

fakultetene matematikk/naturvitenskap, medisin, 

helse og odontologi, samt annet (humaniora, sam-

funnsfag, juss og psykologi). Sistnevnte kategori er 

konstruert slik for å få et tilstrekkelig antall respon-

denter.  
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Ønsket om høyere FoU-aktivitet i Norge og nød-

vendigheten av et mer kunnskapsbasert samfunn 

har medført en satsning på doktorgrads-

utdannelsen. 

 

Utdannelsen av doktorgradskandidater har økt 

betydelig også ved Universitet i Bergen (UiB), og 

universitetet har et behov for å belyse hvilke deler 

av arbeidsmarkedet som sysselsetter univer-

sitetets doktorgradskandidater. I hvilken grad har 

sysselsettingen av doktorgradskandidater i de ulike 

sektorene økt? Og i hvilke sektorer øker syssel-

settingen mest? Dette er viktige spørsmål for å 

planlegge å prioritere universitets satsing på 

doktorgradsutdannelsen. 

 

I dette kapittelet setter vi fokus på disse spørs-

målene for å øke forståelsen av arbeidsmarkedet 

for UiBs doktorgradskandidater.  

 

Kapittelet er primært basert på en registeranalyse 

med data fra SSB for perioden 2003-2009.  Det 

finnes dessverre ikke tilgjengelig data for 2010 og 

2011. Dette innebærer at analysen ikke får fanget 

opp disse årenes økning i doktorgradsutdannelser.   

 

Gjennom hele kapittelet refereres det til fire over-

ordnede sysselsettingssektorer: Universitets- og 

høyskolesektoren (UoH), instituttsektoren, privat 

sektor og offentlig sektor. De konkrete bransjene 

som danner grunnlaget for de fire sektorene er 

beskrevet i vedlegg 1. 

 

For å få et inntrykk av potensialet for å sysselsette 

doktorgradskandidater i de ulike delene av ar-

beidsmarkedet, sammenligner vi utviklingen i ar-

beid-markedet for UiBs doktorgradskandidater 

med markedet for kandidater fra Aarhus Univer-

sitetet (AU). 

 

4.1 Hovedresultater 

 I 2009 var størstedelen av UiBs doktor-

gradskandidater (66 pst.) sysselsatt innenfor 

universitets- og høyskolesektoren og institutt-

sektoren. Andelen er imidlertid redusert siden 

2006 (72 pst. i 2006). 

 

 Privat sektor tiltrekker en økende andel av 

UiBs doktorgradskandidater og sektoren sys-

selsatte ca. 12 pst. av kandidatene i 2009. 

 

 Utviklingen i UiB-doktorgradskandidaters sys-

selsetting følger den generelle utviklingen for 

doktorgradskandidater i Norge. 

 

 Doktorgradskandidater fra Universitetet i 

Aarhus (AU), er i større grad ansatt i det pri-

vate næringslivet sammenlignet med doktor-

gradskandidater fra UiB, og i mindre grad i 

universitets- og høyskolesektoren. En lignende 

utvikling kan tenkes når det gjelder kandi-

datene fra UiB, slik at ansettelsene utenfor de 

tradisjonelle sektorene vil fortsette å øke i 

fremtiden. 

 

4.2 Et arbeidsmarked i forandring: Privat 

sektor vinner innpass 

Som figur 4.1 illustrerer, er universitets- og 

høyskolesektoren og instituttsektoren fortsatt de 

største arbeidsgiverne til UiBs doktorgrads-

kandidater. I 2009 var 66 pst. av kandidatene 

ansatt i disse sektorene. Selv om dette er en svært 

stor andel, viser figuren også at universitets- og 

høyskolesektoren og instituttsektorens andel har 

vært fallende siden 2006, da andelen var på over 

70 pst.  

 

Antall doktorgradsutdannede fra UiB har økt i peri-

oden. I tillegg har andelen kandidater som arbeider 

4 Arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater fra Universitetet i 
Bergen  
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i privat sektor økt fra 8,5 pst. til 12,6 pst.  Samtidig 

har det vært en liten økning, fra 19 pst. til 21 pst., i 

andelen doktorgradskandidater som sysselsettes i 

offentlig sektor. Dette tyder på at doktorgrads-

kandidater fra UiB i stigende grad sysselsettes 

utenfor akademia. Forklaringer på dette finnes i 

kapittel 5. 

 

4.3 Sysselsettingstrenden for UiBs kandida-

ter skiller seg ikke ut 

Analysen viser at fordelingen av UiBs doktorgrads-

kandidater på de fire sysselsettingssektorene lig-

ner fordelingen av alle doktorgradskandidater i 

Norge. 

 

Også når det gjelder utviklingen i arbeidsmarkedet, 

ser vi at utviklingen for UiB-kandidatene sammen-

faller med den nasjonale trenden, der andelen 

doktorgradskandidater ansatt i offentlig og privat 

sektor øker, slik figur 4.2 illustrerer. 

 

Vi kan anta at utviklingen i arbeidsmarkedet for 

UiB kandidater er en del av en nasjonal, muligens 

også internasjonal trend, som vil fortsette i tiden 

fremover.  

 

Vi vil komme tilbake til den fremtidige utviklingen i 

etterspørselen etter doktorgradskandidater i kapitel 

7. 

 
  

 

 

FIGUR 4.1 

Doktorgradskandidater fra UiB fordelt på sektorer 2003-2009 

 

 

 

DAMVAD på bakgrunn av data fra SSB-data, 2003-2009 
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4.4 Doktorgradskandidaters potensial for 

ansettelse i det private næringslivet 

Økt sysselsetting av doktorkandidater i privat nær-

ingsliv er ikke bare en norsk, men en internasjonal 

trend. Blant annet ser vi i Danmark en lignende 

utvikling.  

 

Vi har sett nærmere på utvikling i arbeidsmarkedet 

for doktorkandidater fra Aarhus Universitet (AU). 

Det er mange likheter mellom AU og UiB, som gjør 

det interessant å sammenligne arbeidsmarkedet 

for doktorgradskandidater fra de to universitetene 

(tabell 4.1). Begge er multifakultære forsknings-

universiteter med en regional forankring. Univer-

sitetene har også en sammenliknbar størrelse. 

Selv om AU er større i antall studenter, så er antall 

doktorgrader per student høyrere i Bergen enn i 

Aarhus.  

 

Som det fremgår av figur 4.3, så er arbeidsmar-

kedet som venter en doktorgradskandidat fra UiB 

og en doktorgradskandidat fra AU i Danmark noe 

ulikt.  

 

En lavere andel av doktorgradskandidatene fra AU 

er ansatt i universitets- og høyskolesektoren og 

instituttsektoren (50 pst.) enn det som er tilfellet for 

kandidatene fra UiB (66 pst.). Videre er 33 pst. av 

AU-kandidatene sysselsatt i offentlig sektor mot 21 

pst. av UiB kandidatene.  

 

En av forklaringene på den forholdsvis høye 

andelen av offentlige ansettelser for AU-kandi-

datene, skyldes at deler av det som tilsvarer 

institutt-sektoren i Norge er integrert i offentlig 

sektor i Danmark.  

 

Andelen doktorgradskandidater ansatt på det pri-

vate arbeidsmarkedet er også høyere for doktor-

gradskandidater fra AU sammenlignet med UiB (17 

pst. mot 12,6 pst.). Deler av Danmarks institutt-

sektors integrasjon i privat sektor kan forklare 

denne forskjellen.  

 
 FIGUR 4.2 
Doktorgradskandidater generelt for hele Norge fordelt på sektorer, 2003-2009 

 
Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra SSB 
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 TABELL 4.1 
Sammenligning av Universitetet i Bergen med Aarhus Universitet 

 

 

Universitetet i Bergen 

(2011) 

Aarhus Universitetet 

(2010) 

Antall studenter (kandidat- og bachelornivå) 14.086 34.129 

Forholdet mellom antall doktorgradskandidater og andre 
studenter 

10/100 5/100 

Antall immatrikulerte doktorgradskandidater i hhv. 2011 
og 2010 

1467 1822 

Immatrikulert ved:   

Humanistisk fakultet 187 348 

Samfunnsvitenskapelig fakultet 174 212 

Medisinsk-odontologiske fakultet 513 570 

Matematisk- og Naturvitenskapelig fakultet 427 692 

Psykologisk fakultet 127 
 

Juridisk fakultet 39 
 

Antall avlagte doktorgrader i hhv. 2011 og 2010 254 329 
 

Kilde: DAMVAD A/S 2012 

 

 

 

FIGUR 4.3:  
Doktorgradskandidater fra Universitetet i Aarhus fordelt på sektorer, 2003-2009 
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Man må ta denne sammenligningen med et visst 

forbehold, men vi mener likevel at det gir en 

indikasjon på at dansk næringsliv i økende grad 

ser nytten av å ansette doktorgradskandidater. Det 

er grunn til å forvente at det samme vil gjelde for 

det norske næringslivet.  

 

Vi mener det er grunn til å tro at det er et større 

potensial for at UiB doktorgradskandidater i øken-

de grad vil ansettes i privat sektor i Norge. Som vi 

kommer inn på i kapittel 5 og 6 kan noe av årsaken 

til at norske doktorgradskandidater i mindre grad er 

ansatt i privat næringsliv i dag, være at arbeids-

givere utenfor akademia trenger økt kunnskap og 

kandidatenes kvalifikasjoner.  
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I dette kapittelet ser vi på doktorgradskandidatenes 

inntreden på arbeidsmarkedet og deres forvent-

ninger til hvor de vil finne arbeid etter endt forsker-

utdannelse. Videre undersøker vi hva som kjenne-

tegner doktorgradskandidatenes arbeid i og uten-

for akademia, herunder hvilke barrierer og mulig-

heter de har på arbeidsmarkedet. Til slutt vil vi se 

om doktorgradskandidatenes kvalifikasjoner sam-

svarer med arbeidsgivernes behov. 

 

Datagrunnlaget for dette kapittelet er basert på 

spørreundersøkelser og kvalitative intervju med 

doktorgradskandidater fra UiB og arbeidsgivere 

som har ansatt doktorgradskandidater fra UiB.  

 

5.1 Hovedresultater 

 For 42 pst. av UiBs doktorgradskandidater er 

en akademisk karriere det foretrukne karriere-

valget. De fleste ønsker altså å jobbe ved en 

høyskole eller et universitet. Dette til tross for 

at det er mange typer usikkerhet knyttet til 

akademiske stillinger. Blant annet er bruken av 

midlertidige stillinger utbredt.  

 

 Doktorgradskandidatene blir i stor grad ansatt i 

de sektorene de ønsker, og kandidatene 

opplever generelt få uoverskridelige barrierer 

når det gjelder jobbsøkingssituasjonen.   

 

 Doktorgradskandidatene opplever at det er 

behov for den kompetansen de har oppar-

beidet seg gjennom forskerutdannelsen, i stil-

lingen de er ansatt i. Arbeidsgiverne mener 

også at kandidatenes kvalifikasjoner sam-

svarer med det de etterspør. Arbeidsgiverne 

legger mest vekt på faglige og metodiske kvali-

fikasjoner, men også operasjonelle og 

generelle kvalifikasjoner som prosjektledelse 

og kundeorientering. 

 

 Knapt 2/3-deler av kandidatene mener at 

deres ansettelse kan relateres til doktor-

avhandlingens emne og metode. Det betyr 

også at den faglige retningen på avhandlingen 

kan åpne for nye arbeidsmarkeder og er noe 

kandidaten bør være bevist på. 

 

 Arbeidsgivere som ansetter doktorgrads-

kandidater ser en tydelig verdi av kandidatene. 

Doktorgradskandidatene bidrar med ny kunn-

skap og nye nettverk, de letter tilgangen til 

kunnskapen på universitetene i inn- og utland, 

og kan bidra til økt teknologioverførsel. 

 

 Det er kun en mindre andel av arbeidsgiverne 

som opplever at det er barrierer knyttet til å an-

sette en person med en doktorgrad. De 

vesentligste barrierene for arbeidsgiverne er; 

høye lønnskostnader og manglende kunde-

orientering.   

 

5.2 Doktorgradskandidatene går inn arbeids-

markedet forholdsvis raskt 

Med en økende utdanning av doktorgrads-

kandidater øker også konkurransen om de rele-

vante stillingene for personer med forsker-

kompetanse. Dette gjelder særlig innen akademia, 

der antallet nye stillinger ikke vokser like raskt som 

antallet nye kandidater.  

 

Dette kan få betydning både for hvilken karrierevei 

en UiB kandidat velger, i tillegg til at det vil kunne 

påvirke tiden det tar fra avlevert doktorgrad til 

ansettelse i relevant jobb. Imidlertid ser det ut til at 

arbeidsmarkedet har kunnet absorbere den økede 

doktorgradsproduksjonen, som det framkommer av 

tabell 5.1.  

5 Doktorgradskandidatenes vei til arbeidsmarkedet  
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TABELL 5.1 
Hvor lang tid tok det etter endt ph.d. før 
du var i en jobb som var relevant for din 
forskerutdannelse?  Pst N 

Jeg hadde relevant jobb allerede før 
fullførelsen av doktorgraden 

67 % 359 

Jeg fikk relevant jobb 0-6 måneder etter 
endt doktorgrad 

21 % 112 

Jeg fikk relevant jobb 6-12 måneder etter 
endt doktorgrad 

4 % 20 

Jeg fikk relevant jobb mer enn 1 år etter 
endt doktorgrad 

4 % 20 

Jeg er fortsatt ikke i en relevant jobb  4 % 21 
Totalt 100 % 532 

Kilde: DAMVAD 2012 

 

Hoveddelen (67 pst.) av respondentene hadde fått 

jobb allerede før fullført doktorgradsutdannelse, 

mens 21 pst. hadde fått relevant jobb innen et 

halvt år etter fullført utdannelse. Andelen som an-

gir at de fortsatt ikke er i relevant arbeid er minimal 

(4 pst.). 

 

Hvor raskt kandidatene får jobb varierer mellom de 

ulike fagretningene.  Kandidatene på tverrfaglige 

retninger, humanistiske fag (HUM) og matematisk- 

og naturvitenskapelige fag (MAT/NAT) har i noe 

mindre grad fått jobb før fullført studium enn de 

andre retningene, men mer enn 91 pst. hadde jobb 

etter 6 mnd. Bare kandidater innen psykologi og 

samfunnsvitenskap ligger høyere, med en andel 

på henholdsvis 100 pst. og 94 pst. (jf. figur 5.2). 

  

5.3 Doktorgradskandidatenes arbeids 

forventninger innfris 

De fleste doktorgradskandidatene forventer at for-

skerutdannelsen er starten på en karriere innenfor 

akademia.  42 pst. av respondentene svarer at 

deres mål for doktorgradsutdannelsen var en kar-

riere på et universitet eller en høyskole, mens 20 

pst. forventet å jobbe i et forskningsinstitutt (tabell 

5.3).  

 

TABELL 5.3 
Da du begynte på forskerutdannelsen, 
hvilken karriere hadde du først og fremst 
sett for deg?  

Pst. N 

Akademisk (universitet eller høyskole) 42 % 223 
Forskerstilling på et forskningsinstitutt 
(offentlig eller privat) 

20 % 116 

Annen stilling i offentlige sektor 4 % 21 
Annen stilling i private sektor 8 % 42 
Jeg var usikker på hva jeg ville 19 % 95 
Annet? 7 % 35 
Totalt 100 % 532 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 

 

Forholdsvis få kandidater (12 pst.) så for seg en 

 
 
TABELL 5.2  
Tid mellom avlevert doktorgrad og relevant jobb fordelt på utdanningsretning. 

Innenfor hvilket 
fagområde har du 

doktorgrad? 

Jeg hadde 
relevant jobb 
allerede før 
fullførelsen 
av 
doktorgraden 

Jeg fikk 
relevant jobb 
0-6 måneder 
etter endt 
doktorgrad 

Jeg fikk 
relevant jobb 
6-12 måneder 
etter endt 
doktorgrad 

Jeg fikk 
relevant jobb 
mer enn 1 år 
etter endt 
doktorgrad 

Jeg er 
fortsatt ikke i 
en relevant 
jobb  

N 

Humanistiske fag 61 % 21 % 3 % 11 % 3 % 62 

Samfunnsvitenskap 86 % 8 % 2 % 2 % 2 % 59 
Matematikk/natur-
vitenskap 

61 % 30 % 4 % 2 % 4 % 200 

Tekniske Vitenska-
per 

78 % 9 % 0 % 9 % 4 % 23 

Medisin, helse, odon-
tologi 

69 % 17 % 5 % 5 % 5 % 131 

Juss 78 % 22 % 0 % 0 % 0 % 9 

Psykologi 92 % 8 % 0 % 0 % 0 % 25 

Tverrfaglig  43 % 26 % 13 % 4 % 13 % 23 

Antall 67 % 21 % 4 % 4 % 4 %  532 
 

 
Kilde: DAMVAD 2012 
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karriere i offentlig eller privat sektor. Hele 19 pst. 

av UiB kandidatene var usikre på hva de ville. 

 

Besvarelsene i spørreundersøkelsen og interv-

juene støtter opp om dette bildet: 

  

”De fleste som tar doktorgrad vil forske. Å tro at 

mange vil være fornøyd med stillinger der det ikke  

er mulig, er dermed å lure både arbeidsgivere, 

kandidater og også UiB” (Fra spørreundersøkelsen 

rettet mot doktorgradskandidater) 

 

Det virker å være godt samsvar mellom for-

ventningene doktorgradskandidatene har om vid-

ere karriere og faktisk arbeidsplass. Samlet sett er 

47 pst. av doktorgradskandidatene ansatt i univer-

sitets- og høyskolesektoren og 14 pst. i institutt-

sektoren (tabell 5.4). 

 

TABELL 5.4 
I hvilken sektor er du ansatt i på det 
nåværende tidspunkt? 

Pst. N 

Universiteter og høyskoler  47 % 227 
Instituttsektoren  14 % 68 
Helse og sosialsektoren  14 % 66 
Offentlig administrasjon/forvaltning  4 % 18 
Tjenesteyting  3 % 16 
Industri  2 % 9 
Olje, gass og bergverksdrift 8 % 40 
Annet, hvilken 8 % 38 
Totalt 100 % 482 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 

 

Sammenligner vi doktorgradskandidatenes forvent-

ninger til ansettelse (se tabell 5.6) med hvor de 

faktisk er ansatt i dag, finner vi at 69 pst. av de 

doktorgradskandidatene som ønsket seg en aka-

demisk karriere også i dag er ansatt ved et univer-

sitets eller høyskole. Tilsvarende finner vi at 76 

pst. av kandidatene som ønsket å arbeide i privat 

sektor arbeider i denne sektoren, mens 40 pst. av 

kandidatene som ønsket å arbeide i institutt-

sektoren også arbeider i denne sektoren. Interes-

sant nok jobber omkring halvparten av de som var 

usikre på hvor de ville jobbe, i akademia.   

Disse tallene tyder på at kandidatene i relativt stor 

grad evner å følge det karrieresporet de så for seg. 

Det tyder videre på at det er mulig ”å forme” 

kandidatenes valg av karrierevei ved å påvirke 

deres forventninger. Dette skal ikke minst sees i 

lys av at nesten en femtedel er usikker på deres 

karrierevalg ved inngangen til deres forsker-

utdannelse (tabell 5.3).  

 

Det er store forskjeller i karriereforventninger 

dersom vi ser på de ulike fagretningene (tabell 

5.5). 79 pst. av kandidatene fra HUM så for seg en 

jobb i akademia, mens andelen kun er 28 pst. for 

MAT/NAT kandidater. Av MAT/NAT-kandidatene 

forventer 36 pst. å bli ansatt i instituttsektoren, 

mens 14 pst. så for seg en karriere i privat 

næringsliv. Disse andelene er realiteten kanskje 

høyere dersom vi antar at studenter innenfor 

tekniske vitenskaper normalt hører inn under 

MAT/NAT, men andelen er likevel betydelig lavere 

enn for HUM fag.  

 

Det at HUM-kandidatene i større grad ser for seg 

en karriere i akademia henger nok både sammen 

med tradisjoner i faget og strukturen i det norske 

næringslivet. 

 

”De stillingene som er relevante for min fagretning 

innen humaniora er på universitetet. Det er svært 

få andre steder man kan arbeide” (Intervju med 

doktorgradskandidat). 

 

Med tanke på at en akademisk karriere fortsatt er 

det foretrukne karrierevalget, er det interessant å 

undersøke hvilke forhold som er av betydning for 

denne karriereretning. I de følgende to avsnittene 

ser vi på hvilke barrierer kandidatene opplever i 

akademia, og om doktorgradskandidatenes faglige 

spesialisering anvendes innenfor deres 

arbeidsområde.  
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5.4 Karriereforløpet i akademia er i endring 

Flere undersøkelser (se blant annet Forskning og 

Innovationsstyrelsen, 2011 og UiB, 2010) viser at 

en stor andel av de yngre forskerne vil ha en eller 

flere midlertidige ansettelser før de blir fast ansatt i 

akademia. Det har derfor vært nærliggende å 

undersøke stillingsstrukturens betydning for 

doktorgradskandidatens senere valg av karriere 

(Tabell 5.6a).   

Undersøkelsen viser at 34 pst. av respondentene 

på det nåværende tidspunkt er ansatt i en 

midlertidig stilling, mens av 60 pst. av den samlede 

populasjonen har svart at de i løpet av deres 

karriere har vært ansatt i flere påfølgende 

midlertidige stillinger (jf. tabell 5.6b). 

 

 

 

 

 

 

TABELL 5.5 

Doktorgradskandidatens forventninger til ansettelsessted etter endt utdannelse, fordelt på kandidatens 

faglige bakgrunn 

Innenfor hvilket 
fagområde har du 

doktorgrad? 

Akademisk 
(Universitet 

eller 
Høyskole) 

Forsker-
stilling på 
et forsk-

ningsinsti-
tutt 

Annen 
stilling i 
offentlig 
sektor 

Annen 
stilling i 
privat 
sektor 

Jeg var 
usikker på 

hva jeg ville Annet N 

Humanistiske fag 79 % 5 % 0 % 2 % 11 % 3 % 61 
Samfunnsvitenskap 59 % 19 % 7 % 3 % 12 % 0 % 59 
Matematikk/naturviten-
skap 28 % 36 % 2 % 14 % 19 % 1 % 196 
Tekniske vitenskaper* 41 % 14 % 0 % 32 % 14 % 0 % 22 
Medisin, helse, odonto-
logi 38 % 16 % 9 % 2 % 16 % 20 % 128 
Juss 56 % 0 % 0 % 0 % 44 % 0 % 9 
Psykologi 46 % 4 % 4 % 4 % 33 % 8 % 24 
Tverrfaglig 39 % 22 % 0 % 0 % 26 % 13 % 23 

Total 42 % 22 % 4 % 8 % 18 % 7 % 522 
 

*) Fakultetsinndelingen er oppgitt av doktorgradskandidatene selv og stemmer ikke helt overens med det faktiske tilbudet på 
UiB. For eksempel har ikke UiB et fakultet for tekniske vitenskaper 

Kilde: DAMVAD 2012 

 
 TABELL 5.6 

Sammenligning av forventet og faktisk arbeidsplass 
 

Universiteter 
og høyskoler  

Institutt-
sektoren  

Helse og sosi-
alsektoren  

Offentlig ad-
ministrasjon/ 
forvaltning 

Privat 
sektor 

Pst N 

Akademisk  69 % 6 % 7 % 4 % 14 % 100 % 213 

Forskerstilling på et 
forskningsinstitutt  

29 % 40 % 8 % 4 % 20 % 100 % 112 

Annen stilling i offentlig 
sektor 

10 % 0 % 52 % 24 % 14 % 100 % 21 

Annen stilling i privat 
sektor 

10 % 10 % 2 % 2 % 76 % 100 % 42 

Jeg var usikker på hva jeg 
ville 

47 % 10 % 16 % 2 % 24 % 100 % 91 

Annet 16 % 3 % 63 % 3 % 16 % 100 % 32 

Alle respondenter 46 % 14 % 14 % 4 % 22 % 100 % 511 
 

Kilde: DAMVAD 2012 
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TABELL 5.6a 

Hvilken type stilling har du? Pst N 

Midlertidig stilling 34 % 169 

Fast stilling 66 % 329 

Totalt 100 % 498 

 

TABELL 5.6b 
  

Har du vært ansatt i flere påføl-
gende midlertidige stillinger?   

Ja 60 % 157 

Nei 40 % 106 

Total 100 % 263 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 

 

Ser vi på bruken av midlertidige stillinger i de ulike 

fagretningene, skiller det juridiske området seg ut. 

Ifølge prodekanen på det juridiske fakultet er den 

største utfordringen å holde på doktorgrads-

kandidatene, siden de relativt enkelt kan finne vel-

betalte jobber i privat sektor. Derfor benyttes ikke 

midlertidige ansettelser på det juridiske fakultet. 

Det må tas forbehold om veldig lav svarprosent 

innen denne fagretningen.   

 

FIGUR 5.1 

Doktorgradskandidatens faglige bakgrunn og 

deres stillingstype 

 

N = 497 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 

 

At stillingsstrukturen er en barriere, understrekes i 

intervjuene. Flere fremhever at årsaken til at de 

søkte seg vekk fra en akademisk karriere var den 

usikkerheten som ligger i den gjentatte utsettelsen 

av fast ansettelse. En respondent fra spørre-

undersøkelsen uttrykker det slik: 

 

”Det som har vært slående for meg er at UiB synes 

å fremvise relativt liten interesse for å gjøre nytte 

av de forskerne universitetet utdanner etter avlagt 

PhD. For de aller fleste av oss venter et svært 

vanskelig arbeidsmarked, og universitetet synes 

lite interesserte i å skape "rom" innenfor sitt eget 

institusjonelle rammeverk som kan gi nyutdannede 

forskere muligheter til å danne grunnlag for en 

videre forskerkarriere - for eksempel gjennom å 

tilby tenure-track stillinger, eller å opprette 

tverrfaglige institutter som nyutdannede PhDer kan 

bruke som vertsinstitusjon for postdoktorprosjekter 

og lignende. Det er generelt bekymringsverdig at 

Universitetet ikke gjør mer for å sikre at de som 

ønsker å jobbe videre innenfor akademia får et 

best mulig utgangspunkt for dette” (Fra 

spørreundersøkelse rettet mot doktorgrads-

kandidater) 

 

I tråd med dette viser spørreundersøkelsen at den 

mest markante årsaken til ikke å forfølge en 

karriere i akademia er usikkerhetene knyttet til 

karrieremulighetene (figur 5.2). Den nest viktigste 

årsaken til å søke seg bort er lønn, etterfulgt av 

arbeidsvilkår. De viktigste årsakene til at unge 

forskere velger seg bort fra akademia er med 

andre ord knyttet til arbeidsbetingelser snarere enn 

mangel på faglige muligheter eller interesse for 

forskning.  
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Årsakene som er nevnt ovenfor kommer kanskje 

ikke som noen overraskelse, da dette er aspekter 

som de fleste universitetsmiljøer kritiseres for, og 

som gjentakende ganger er blitt fremhevet i 

forskjellige undersøkelser blant yngre forskere (Se 

bl.a. Forskning og Innovationsstyrelsen, 2011, 

Evaluering av forskerkarriereveje i Danmark).  

 

I denne sammenhengen er det interessant at en 

relativt lav andel av respondentene hadde ønske 

om en annen karrierevei før de startet på forskerut-

dannelsen. Med andre ord ser det ut til at de fleste 

egentlig ønsket seg en akademisk karriere, men at 

systemet støtet dem fra seg.  

 

I tillegg til å jobbe for å bedre arbeidsvilkårene og 

mulighetene for doktorgradskandidater i akademia, 

er det også behov for fortsett å arbeide med å 

tydeliggjøre mangfoldigheten i karriereveiene. I be-

svarelsene legger en del av respondentene vekt 

på at de fortsatt har en «akademisk» karriere, men 

i instituttsektoren. Dette begrunnes blant annet 

med: 

 

”Det finnes ikke relevante stillinger å søke på ved 

Universitetet de neste årene. Dessuten gir 

forskerstilling i instituttsektoren 100 % forskning, 

ingen undervisning eller administrasjon” (Fra 

spørreundersøkelsen rettet mot doktorgrads-

kandidater) 

 

Tydeliggjøring av mulighetene for doktorgrads-

kandidater i de ulike sektorene er også viktig for å 

forberede og fasilitere mobilitet mellom sektorene. 

Kandidatene skifter ofte sektor i løpet av sin 

karriere, noe vi kommer tilbake til i kapittel 7.  

 

5.5 Arbeidsmarkedet utenfor universitets- og 

høgskolesektoren 

UiB ønsker å utdanne flere doktorgradskandidater 

både for akademia, så vel som for private og of-

fentlige virksomheter. Det å synliggjøre de 

forskjellige karriereveiene er en del av UiBs 

 
 FIGUR 5.2 

Hva fikk deg til å velge bort en forskningskarriere på et universitet eller høyskole? 

 
Note: 
Respondentene er doktorgradskandidater som ikke er tilknyttet UoH sektoren i dag.  Det er mulig å oppgi flere svar. 
Kategorien «annet» i dekker blant annet svar som ”jeg har delt ansettelse” og ”grunnet private forhold måtte jeg flytte”. 

Antall svar = 536 

Kilde DAMVAD2012 på bakgrunn av bakgrunn av spørreundersøkelse 
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strategi. Selv om antallet kandidater ansatt i privat 

næringsliv øker, er andelen fortsatt lav og muli-

gens opplever både kandidaten og arbeidsgiveren 

barrierer. I dette avsnittet belyser vi overgangen fra 

doktorgradsstudent til arbeidsmarkedet utenfor 

akademia, sett fra doktorgradskandidatens syns-

punkt. 

5.5.1 Få barrierer for å finne jobb utenfor UoH-

sektoren 

De aller fleste (85 pst.) av kandidatene opplever 

ingen utfordringer ved å ha doktorgrad i for-

bindelse med jobbsøking (tabell 5.7).  

 

For de 15 pst. som har opplevd utfordringer, har 

det primært vært begrunnet i en antagelse fra ar-

beidsgiverens side om at personer med en 

doktorgrad er overkvalifiserte til den jobben de 

søker. En doktorgradskandidat forteller om et møte 

med en arbeidsgiver slik: 

 

”Arbeidsgiveren hadde i første omgang et inntrykk 

av at jeg var overkvalifisert, men i jobbintervjuet 

lyktes det å gi et annet inntrykk” (Fra 

spørreundersøkelsen rettet mot 

doktorgradskandidater). 

 

TABELL 5.7 

Har du som ansatt utenfor UoH og institutt- 

sektoren opplevd utfordringer ved å ha en 

doktorgrad i din jobbsøking? 

Pst. N 

Nei  85 % 173 

Ja 15 % 29 

Total 100 % 202 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 

 

Fra spørreundersøkelsen rettet mot arbeidsgivere 

framkommer det flere eksempler på at arbeids-

givere oppfatter doktorgradskandidater som over-

kvalifiserte, og at de kun er interessert i forsknings-

oppgaver. Møter mellom doktorgradskandidaten 

og arbeidsgiveren er derfor en arena der de to 

partene kan avstemme deres forventninger. 

5.5.2 Doktorgradskandidater integreres lettere 

i den offentlige sektor  

Hvorvidt doktorgradskandidaten opplever utford-

ringer ved å ha en doktorgrad i jobbsøker-

situasjonen, er i hovedsak uavhengig av syssel-

settingssektor (figur 5.3).  

 

FIGUR 5.3 

Har du opplevd utfordringer ved å ha en 

doktorgrad i din jobbsøking
2
 

 

N = 508 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 

 

Noe tyder likevel på at doktorgradskandidater som 

er ansatt i offentlige sektor, inkl. helse og omsorgs-

området, opplever færre barrierer. I ett av inter-

vjuene peker en doktorgradskandidat, ansatt i 

                                                      
2
  Den relativt store restgruppen kalt «annet» i figur 5.3 

dekker blant annet private FoU-virksomheter, dobbelt 
ansettelser i UoH- og helsesektoren, samt selvstendige 
næringsdrivende. 
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helse- og sosialsektoren, på at kandidatene lettere 

integreres i offentlige sektor fordi: 

 

”De arbeidsplassene hvor kandidater med min fag-

bakgrunn er relevante, ansettes såpass mange 

med doktorgrad at det er stor kunnskap om kandi-

datenes kvalifikasjoner”. (Intervju med doktor-

gradskandidat) 

 

Det handler med andre ord om at det er et til-

strekkelig stort faglig miljø, som både øker kunn-

skapen og muligheten for integrasjon. 

5.5.3 De store faggruppene opplever oftere 

barrierer i den private sektor 

Undersøkelsen viser at kandidater med bakgrunn 

fra MAT/NAT har opplevd flere utfordringer i 

forbindelse med jobbsøkingen enn de øvrige 

faggruppene (figur 5.4).  

 

Barrierene er særlig knyttet til at arbeidsgivere 

oppfatter at de er overkvalifiserte og at de har 

høye forventninger til lønn.  

Generelt uttrykker doktorgradskandidatene, som 

har opplevd barrierer i jobbsøkingen, at barrierene 

ikke er uovervinnelige. Flere respondenter 

fremhever likevel at det spesielt i privat sektor 

finnes oppfatninger om at doktorgradskandidater 

er overkvalifiserte for til mange jobbfunksjoner. 

Respondentene begrunner det med at arbeids-

givere har manglende kunnskap til doktorgrads-

kandidatenes generelle overførbare kvalifikasjoner. 

En respondent formulerer det slik: 

 

”Overkvalifisert? Nåværende arbeidsgiver var 

usikker på hvilken kompetanse en akademiker har. 

Han trodde at jeg bare var en teoretiker, og sa selv 

at han var overrasket over at jeg var operasjonell”. 

(Fra spørreundersøkelse rettet mot doktorgrads-

kandidater). 

 

  

 

 

FIGUR 5.4 

Har du opplevd utfordringer ved å ha en doktorgrad i din jobbsøking? 

   

 

N = 498 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 
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5.5.4 Fokus i doktorgradsavhandlingen er 

avgjørende for ansettelse 

I intervjuene uttrykker doktorgradskandidatene at 

det antakeligvis er en sammenheng mellom emnet 

for deres doktoravhandling, eller metodene de be-

nyttet og det de er ansatt for å gjøre i deres 

nåværende stilling.  

 

Disse resultatene bekreftes også i spørreunder-

søkelsen (figur 5.5), der 57 pst. angir at emnet for 

deres avhandling hadde stor eller svært stor be-

tydning for hvor de fikk deres første jobb etter 

fullført doktorgrad.  

 

20 pst. av respondentene mener at de ikke har 

funnet arbeid innenfor et område der de kan bruke 

deres doktorgradsutdannelse. Når disse likevel 

finner relevant arbeid jf. avsnitt 5.2 kan vi anta at 

dette skyldes at disse doktorgradskandidatene 

ansettes på bakgrunn av deres generelle kvali-

fikasjoner og ikke fag- og forskningskompetansen. 

 

FIGUR 5.5 

I hvilken grad tror du at temaet i din avhandling 

hadde betydning for hvor du fikk din første 

relevante jobb etter endt doktorgrad? 

 

N = 263 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 

 

Også arbeidsgivere uttrykker at det legges vekt på 

faglige og metodiske ferdigheter når de ansetter 

doktorgradskandidater. En arbeidsgiver fra insti-

tuttsektoren påpeker at han legger mer vekt på at 

innholdet i doktorgradsavhandlingen er relevant, 

enn at den enkelte kandidat har prestert viten-

skapelig. 

 

”Innholdet i doktorgradsavhandlingen er viktigere 

enn den vitenskapelige prestasjonen. Hvis kandi-

datene ønsker å jobbe i instituttsektoren når de er 

ferdige, er det viktig at innholdet i avhandlingen er 

relevant og at kandidaten har samarbeid med 

næringslivet” (Intervju med arbeidsgiver fra 

Instituttsektoren). 

 

Doktorgradsavhandlingens innhold kan altså være 

avgjørende for om arbeidsgiverne finner kandi-

daten attraktiv. En doktorgradskandidat kan derfor 

prege sine påfølgende muligheter på arbeids-

markedet, og kan tenke strategisk i valg av 

fagområde. En doktorgradskandidat uttrykker det 

slik, 

 

”Tar man grad på bruken av "würde"-formen på 

tysk eller på sci-fi filmer fra Venezuela har man vel 

seg selv å takke hvis man ikke får jobb etterpå” 

(Fra spørreundersøkelse rettet mot doktorgrads-

kandidater). 

 

Doktorgradskandidatens veileder, institutt og for-

skerskole, som også har betydning for å forme og 

konkretisere avhandlingens innhold, har også mu-

lighet for å påvirke doktorgradskandidatens etter-

følgende jobbmuligheter.  
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FIGUR 5.6 

Sammenheng mellom kvalifikasjoner tilegnet under forskerutdannelsen og kvalifikasjoner som det etter-
spørres i kandidatens nåværende jobb.  

 

 

 

N = 498 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 
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5.6 Kandidatenes kompetanse og 

arbeidsgivernes behov 

Når doktorgradskandidatene går inn arbeidsmar-

kedet, enten det er innenfor eller utenfor aka-

demia, opplever de at kompetansen de har bygget 

opp gjennom deres forskerutdannelse stemmer 

godt overens med det som etterspørres i deres 

jobbfunksjon.  

 

Det dreier seg bl.a. om evnen til å tilegne seg ny 

kunnskap, ekspertkunnskap og metodiske og 

analytiske kvalifikasjoner (figur 5.6).   

 

Ser vi på generelle ferdigheter som ledelse- og 

prosjektstyringskvalifikasjoner, som kandidatene 

og-så vurderer som viktige i deres nåværende 

jobb, ser bildet noe annerledes ut. Denne kompe-

tansen utvikles kun i liten grad under forskerut-

dannelsen. Figur 5.7 tydeliggjør hvilke ferdigheter 

kandidatene mener at de mangler. 

 

Spørreundersøkelsen blant arbeidsgiverne viser at 

det er stor enighet mellom kandidater og arbeids-

givere om hvilke kvalifikasjoner som er viktige. 

Som figur 5.8 illustrerer, fremhever arbeidsgivere 

spesielt ekspertkunnskap, metodiske og analytiske 

kvalifikasjoner, samt evnen til å identifisere og 

håndtere komplekse problemstillinger. Et annet 

element som vektes svært høyt hos arbeids-

giverne er kandidatenes evne til å arbeide i team.  

 

  

 
 FIGUR 5.7 

Kandidatenes egen vurdering av tilegnede kvalifikasjoner og kvalifikasjoner som er relevante i nåvæ-

rende jobb 

 
Note: 

- Figuren er laget ved å omregne respondentens vektig mht. Kompetansens relevans og hvilken grad forskerutdannelsen har bidratt til op-
pbygging av kompetansen av, til et tall mellom 0 og 4 hvor 0 angiver ”slett ikke” og 4 angiver i ”høy grad”  

- Antallet av respondenter = 511.  Det har vært mulig å oppgi flere svar. 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 
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 FIGUR 5.8 

Hvilke ressurser og kvalifikasjoner ville deres virksomhet legge vekt på at en ansatt med doktorgrad 

hadde i fremtiden 

 
Note:  

Kun organisasjoner utenfor UoH har svart på dette spørsmålet. N = 92, Det var mulig å krysse av for flere svaralternativer.  

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av av spørreundersøkelse 

  
 FIGUR 5.9 

Arbeidsgivernes vurdering av kvalifikasjoner og kandidatenes vurdering av deres tilegnelse av disse kva-

lifikasjonene 

 
Note:  
Figuren er laget ved at omregne vektingen arbeidsgiverne har oppgitt for viktigheten av de kvalifikasjoner doktorgradskandidaten besitter og doktor-
gradskandidatens egen vurdering av i hvor høy grad de har tilegnet seg disse under forskerutdannelsen. Veken av spørsmålene er således omregnet 
til et tall mellom 0 og 4 hvor 0 betyr ”slett ikke” og 4 betyr i ”høy grad” 
 
Datamaterialet til denne figuren er en kombinasjon av to spørsmål til respondentgruppene doktorgradskandidater (N = 511) og deres arbeidsgivere 
(N=93). I begge tilfeller var det mulig å krysse av for flere svaralternativer.  

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 
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Bildet viser at den klassiske forskerkompetansen 

vurderes som ytterst relevant og attraktiv, men 

også generelle kvalifikasjoner, som forretnings-

forståelse og prosjektledelse har stor betydning for 

kandidatenes påfølgende jobbmuligheter.  

 

Som figur 5.9 illustrerer, så er det nettopp på de 

”mykere” områdene at det er diskrepans mellom 

arbeidsgivernes vurdering av relevans og kandi-

datenes vurdering av hva de har opparbeidet seg 

gjennom utdannelsen.   

5.6.1 Doktorgradskandidater skaper verdi 

I flere intervjuer nevner arbeidsgiverne at de vik-

tigste årsakene til å ansette en person med en 

doktorgrad er at det gir arbeidsgiveren: 

 

 Et større faglig nettverk og kilde til ny kunn-

skap 

 Nye muligheter gjennom nye analytiske me-

toder 

 Adgang til ekspertkunnskap. 

 

En av de intervjuede arbeidsgiverne uttrykker det 

slik: 

 

”En doktorgradskandidat har mer forsknings- og 

metodeerfaring som kommer bedriften til gode. I 

tillegg har de analytiske egenskaper, andre 

nettverk, nye impulser og en mer kritisk til-

nærmingsmåte. Dette gjør at de får belyst pro-

blemstillinger grundigere og høyner kvaliteten på 

arbeidsoppgavene de utfører” (Intervju med ar-

beidsgiver) 

 

Ved å ha doktorgradskandidater ansatt, oppnår 

arbeidsgiverne lettere tilgang til den kunnskapen 

som produseres på norske og utenlandske 

universiteter. Eksempelvis blir doktorgrads-

kandidatene arbeidsgiverens ”technology scouts” 

og bindeledd i forbindelse med teknologiover-

 

 

FIGUR 5.10 

I hvilke funksjoner ansetter dere primært personer med en doktorgrad? 

 

N = 186 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 
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føring. En av arbeidsgiverne uttrykker det slik;  

 

”En doktorgradskandidat har mer forsknings- og 

metodeerfaring som kommer bedriften til gode. I 

tillegg kan de bidra med analytiske egenskaper, 

nye impulser og en mer kritisk tilnærmingsmåte. Vi 

har nylig ansatte en doktorgradskandidat med en 

ny faglig bakgrunn ifht det vår virksomhet hadde 

fra før, dette gir flere nye muligheter.” (Intervju med 

arbeidsgiver) 

 

Intervjuet med arbeidsgiverne viser dermed at 

doktorgradskandidatene oppfattes som en viktig 

kilde til ny kunnskap og ekspertkunnskap, som 

blant annet kan brukes til å utvide markedet for 

eksisterende produkter. De potensielle arbeids-

givere for doktorgradskandidater fremhever at de 

forventer at en ansettelse av en doktorgrads-

kandidat kan bedre kvaliteten av organisasjonens 

utviklingsprosjekter, og samtidig gi tilgang til et 

større nettverk i universitets- og forskningsmiljøet. 

 

Arbeidsgivernes forventninger stemmer overens 

med de kravene som ligger i stillingene som kandi-

daten besitter. Arbeidsgivere ansetter doktorgrads-

kandidatene primært i FoU-funksjoner (figur 5.10). 

Dette indikerer at arbeidsgiverne kan utnytte 

doktorgradskandidatenes kvalifikasjoner i funk-

sjoner hvor de har mulighet for å være en kilde til 

ny kunnskap. 

 

Dette resultat må ses i lyset av at det er en svak 

 

 

FIGUR 5.11 

I hvilken grad er du enig i at din organisasjon opplever en eller flere av følgende barrierer ved å ansette 

en doktorgradskandidat? 

 

Note: respondenter er organisasjoner uten for UoH sektoren (N = 93  
Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av bakgrunn av spørreundersøkelse 
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overrepresentasjon av store virksomheter blant re-

spondentene. Det er sannsynlig at bildet ville ha 

sett noe annerledes ut hvis flere mellomstore virk-

somheter hadde vært inkludert i undersøkelsen 

FoU virksomheten utgjør antakelig en noe lavere 

andel av total virksomhet når det gjelder mellom-

store virksomheter.  

 

Enkelte arbeidsgivere uttrykker at forskerutdan-

nede har en betydelig signalverdi mot kunder. De 

påpeker at doktorgradskandidatene er et uttrykk 

for bedriftens forskningskompetanse og kvalitet. I 

et intervju uttrykker en arbeidsgiver for eksempel: 

 

”Vi arbeider med å selge spisskompetanse til kun-

der. Å ha ansatte med doktorgrad gir flere mu-

ligheter til bedriften, ved at kompetansen til be-

driften blir mer attraktiv”. (Intervju med arbeids-

giver).   

 

5.6.2 Arbeidsgivere opplever få barrierer ved å 

ansette personer med doktorgrad 

I utgangspunktet opplever arbeidsgivere at det er 

få barrierer knyttet til å ansette personer med dok-

torgrad. I den grad det er barrierer, er dette i 

hovedsak relatert til at doktorgradskandidater ikke 

er kundeorienterte og at de utgjør en stor øko-

nomisk investering. 

    

Flere av våre intervjupersoner fra private virk-

somheter forteller at de betrakter det å ansette en 

doktorgradskandidat som en forholdsvis stor in-

vestering, som de ikke er sikre på å kunne tjene 

inn igjen. 

  

”Siden doktorgradskandidatene krever mye i lønn, 

er det en risiko å ansette dem. Primært da man 

ikke alltid vet på forhånd om man må ha en kan-

didat med doktorgrad, eller om man kunne brukt 

en med mastergrad.” (Intervju med arbeidsgiver) 

 

Ser vi på hva en doktorgradskandidat har i års-

inntekt (figur 5.12) ligger de fleste doktor-

gradskandidater på mellom 400- 600.000 kr. i året 

(brutto). Faktisk viser det seg at tjener omtrent det 

samme som for eksempel sivilingeniører (Lønn-

statistikk fra NITO, Norges Ingeniør- og Tek-

nologiorganisasjon, 2011). Dette indikerer at ar-

beidsgivere ikke nødvendigvis har riktig oppfatning 

av lønnskravene til doktorgradskandidater.    

 

FIGUR 5.12 

Årlig inntekt for doktorgradskandidater 

uteksaminert fra UiB i perioden 2005 til 2010 

 

N = 498 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av spørreundersøkelse 
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delen av respondentene ikke opplever dette som 

en barriere (38 pst.).  

 

Noen av de intervjuede arbeidsgiverne har erfart at 

enkelte doktorgradskandidater ser på seg selv som 

for ”fine” til å løse mer rutinepregede arbeids-

oppgaver. Arbeidsgiverne begrunner dette med 

den type spesialiseringen som forskerutdannelsen 

ofte gir. En av arbeidsgiverne mener at det er 

snakk om over-spesialisering snarere enn over-

kvalifisering, og at denne overspesialiseringen ut-

gjør en barriere for å ansette personer med dok-

torgrad. 

 

En fjerde barriere er mangelen på et tilstrekkelig 

høyt kunnskapsnivå i organisasjonen. Arbeids-

giverne opplever at deres organisasjon ikke kan 

utfordre og tilfredsstille doktorgradskandidatens 

behov for faglig sparring. I et intervju uttrykker 

arbeidsgiveren at det krever mye av organi-

sasjonen og doktorgradskandidaten for at inte-

grasjonen skal lykkes. 

 

”Siden vi ikke er en forskningsorganisasjon er det 

vanskelig at alle kandidatene passer inn. I de aller 

fleste stillingene i bedriften vil en doktorgrads-

kandidat være overkvalifisert, i bare noen få stil-

linger kan det ansettes kandidater med doktor-

grad.” (Intervju med arbeidsgiver) 

 

Det er imidlertid hele 48 pst. som sier at dette er 

noe de er svært uenige i og som mener at de er 

faglig godt forberedt på å kunne integrere en 

doktorgradskandidat i deres organisasjon.  
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Som beskrevet i kapittel 2, har antallet doktor-

gradskandidater økt markant de siste ti årene, men 

dette har skjedd uten en tilsvarende økning i stil-

linger i akademia eller i instituttsektoren. Dette 

innebærer at arbeidsmarkedet utenfor universi-

tetene og instituttsektoren er viktigere for doktor-

gradskandidatene i dag enn tidligere.  

 

Denne utviklingen stiller universiteter som UiB 

overfor en ny situasjon. For at UiBs doktorgrads-

program skal forbli attraktivt for dyktige studenter, 

må universitetet kunne synliggjøre og helpe 

studentene til å utnytte karrieremulighetene. Det er 

derfor en viktig oppgave for UiB å bygge bro 

mellom doktorgradskandidatene og potensielle 

arbeidsgivere, også arbeidsgivere som ikke 

tradisjonelt har ansatt personer med doktorgrad. Å 

være en brobygger mellom doktorgradskandidater 

og næringslivet er et sentralt punkt i UiBs strategi 

for forskerutdannelsen.  

 

Formålet med dette kapittelet er dels å tydeliggjøre 

hva UiB gjør i dag for å tilrettelegge for bro-

byggingen og hvordan doktorgradskandidatene og 

arbeidsgiverne opplever UiB sin innsats. Et annet 

formål er å komme med forslag til hva UiB kan 

gjøre for å styrke brobyggingen i fremtiden.  

 

Kapittelet bygger på data som er samlet inn 

gjennom litteraturundersøkelsen, samt spørre-

undersøkelser og intervju med doktorgrads-

kandidater fra UiB og arbeidsgivere som har UiB 

doktorgradskandidater ansatt. Vi har også 

gjennomført fokusgruppeintervjuer med prodekan-

ene ved UiB samt gjennomført intervjuer med re-

presentanter fra UiBs karrieresenter.  

 

6.1 Hovedresultater 

Hovedresultatene våre er de følgende: 

 

 Doktorgradskandidatene er ikke kjent med de 

mulige karriereveiene de har innenfor og uten-

for akademia etter endt doktorgrad.  

 

 Karriereplanlegging og karriereveiledning av 

doktorgradskandidater på UiB foregår på et 

sporadisk, usystematisk og uformalisert nivå. 

Dette er imidlertid universitetsledelsen klar 

over, og noe de ønsker å gjøre noe med. Det 

er et økende behov for karriereplanlegging og 

karriereveiledning slik at doktorgrads-

kandidatene blir i bedre stand til å foreta kvali-

fiserte valg vedrørende deres videre karriere.  

 

 Der er stort forbedringspotensial når det gjel-

der å synliggjøre doktorgradskandidatenes 

kompetanser ovenfor arbeidsgivere utenfor 

akademia. Disse arbeidsgiverne uttrykker at 

det er spesielt vanskelig å vurdere kandi-

datenes generelle ferdigheter, samt hva de 

konkret får ut av å ansette en doktorgrads-

kandidat, sammenlignet med andre søkere. 

 

 Overordnet sett er det to måter UiB kan bidra 

til brobygging mellom doktorgradskandidater 

og arbeidsmarkedet. Enten kan UiB hjelpe 

kandidatene til at de blir bedre til å synliggjøre 

seg selv, eller så kan UiB bidra mer aktivt i 

synliggjøringen.  Vi har identifisert fem kate-

gorier av tiltak som UiB kan gjennomføre for å 

øke synliggjøringen: 

 

1. Gi bedre informasjon til doktorgrads-

kandidatene om mulige karriereveier in-

nenfor og utenfor akademia tidlig i forsker-

utdannelsen. 

2. Bevisstgjøre doktorgradskandidatene om 

egne kompetanser og bidra til å gjøre dem 

flinkere til å markedsføre seg ovenfor 

alternative arbeidsgivere  

6 Brobygging mellom doktorgradskandidater og 
arbeidsmarkedet   
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3. Skape mer direkte kontakt mellom arbeids-

givere og kandidater under forskerut-

dannelsen, f.eks. ved økt forsknings-

samarbeid. 

4. Stimulere kandidatenes nettverksbygging 

ved for eksempel å tilrettelegge for formel-

le nettverk og arenaer og alumni-nettverk. 

5. Markedsføre doktorgradskandidatene og 

deres kompetanser mer aggressivt og 

proaktivt. 

 

6.2 Karriereplanlegging på UiB er 

usystematisk og forholdsvis sporadisk 

Brobygging mellom doktorgradskandidater og ar-

beidsgivere utenfor akademia har blant annet til 

hensikt å synliggjøre mulige karriereveier for dok-

torgradskandidatene.  

 

Doktorgradskandidatenes opprinnelig forventning 

til framtidig karrierevei er som regel avgjørende for 

hvilken karriere de søker, og hva slags arbeid de 

får etter endt doktorgrad (jf. kapittel 5). Dersom 

doktorgradskandidaten blir bevisst på bredden av 

mulige karriereveier på et tidligere tidspunkt under 

forskerutdannelsen, kan dette medføre at doktor-

gradskandidatene får større variasjon i 

forventninger. Dette er påpekt av en av respon-

dentene i spørreundersøkelsen blant UiB doktor-

gradskandidater: 

 

“Perhaps some training about "how to manage a 

career in and outside academia" at an early stage 

of a PhD program will help PhD students to decide 

where to go after finishing their PhD degrees” (Fra 

spørreundersøkelsen rettet mot doktorgrads-

kandidater) 

 

Intervjuene og litteraturundersøkelsen som er gjen-

nomført i forbindelse med dette prosjektet viser at 

karriereveiledning og karriereplanlegging ikke er 

en integrert del av UiBs forskerutdannelse, slik 

 

FIGUR 6.1 

Karriereplanlegging på UiBs forskerutdannelse 

 

 

Kilde: DAMVAD 2012 
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som det er på bachelor- og masternivå. UiB har 

iverksatt enkeltstående tiltak på noen institutter 

eller fakulteter, men karriereplanlegging og kar-

riereveiledning foregår ikke systematisk. 

 

Dette bildet er også bekreftet i spørre-

undersøkelsen blant UiBs doktorgradskandidater. 

Som figur 6.1 illustrerer, er det en begrenset grup-

pe av doktorgradskandidatene som har opplevd at 

karriereplanlegging var en del av deres forsker-

utdannelse på UiB. Mens kun 3 pst. av respon-

dentene svarer at karriereplanlegging i høy grad 

var en del av utdannelsen, svarer 43 pst., at kar-

riereplanlegging slett ikke var en del av utdan-

nelsen.  

 

Resultater fra intervjuene og spørreundersøkelsen 

blant doktorgradskandidatene viser at informasjon 

om karriereveier utenfor akademia er vanskelig 

tilgjengelig. En kandidat forteller at han var usikker 

på hva han ville når han var ferdig med doktor-

graden. Han visste at han ikke ville arbeide videre 

med forskning, men følte det var dårlig oversikt 

over hvilke muligheter han hadde etter han var fer-

dig, og at det var lite informasjon om alternativene 

(intervju med UiB doktorgradskandidat, uteksa-

minert i 2008).  

 

Denne problemstillingen ser vi også i spørreunder-

søkelsen, der det framkommer at 78 pst. mener at 

UiB enten slett ikke (29 pst.) eller i mindre grad (49 

pst.) lykkes i å synliggjøre mulige karriereveier i og 

utenfor akademia.  

 

6.3 UiB forsøker å imøtekomme behovet for 

veiledning om karriereveier 

Det framkommer av undersøkelsen vår at både 

UiBs karrieresenter og prodekanene opplever at 

doktorgradskandidatene har et økende behov for 

veiledning. Karrieresenteret ved UiB, som ellers 

utelukkende henvender seg til bachelor– og 

 

FIGUR 6.2 

UiBs synliggjøring av karriereveier i og utenfor akademia 
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masterstudenter, har fått et økende antall hen-

vendelser fra doktorgradskandidater som har 

behov for informasjon og karriereveiledning.  

 

Intervjuer med prodekanene ved UiB viser at uni-

versitetet på flere måter forsøker å imøtekomme 

problemstillingen. Visedekanen fra det samfunns-

vitenskapelige fakultet har eksempelvis, i samar-

beid med fire doktorgradskandidater, arrangert et 

lunsjmøte mellom de fire kandidatene og relevante 

bedrifter. Formålet var at kandidatene og bedrift-

ene kunne presentere seg for hverandre og der-

med gjøre bedriftene oppmerksomme på kandi-

datenes kompetanser og skape relasjoner mellom 

partene. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har i 

tillegg avholdt et alumni-julearrangement for sine 

doktorgradskandidater.   

 

Et par fakulteter, herunder det matematisk-natur-

vitenskapelige fakultetet, avholder en ph.d.-dag 

hvor karriereveier også er på agendaen. I tillegg 

tilbyr fakultetet kurs i nettverksbygging og i CV- og 

søknadsskriving. Dekanen påpeker for øvrig at 

dette et område de langt i fra er eksperter på, men 

de er oppmerksomme på problemstillingen og 

ønsker å hjelpe kandidatene. 

 

Doktorgradskandidaters karriereveier er et eget 

punkt på flere av fakultetenes strategiplaner (se 

f.eks. strategiplan for juridisk fakultet 2011-2015 og 

strategiplan for psykologisk fakultet 2011-2015). 

Det psykologiske fakultet skriver bl.a. i sin strategi-

plan, at det vil ”bedre en akademisk karrierevei ved 

tilrettelegging for enklere overgang fra grunn-

utdanning til ph.d.-utdanning og videre til post-

doktor”. Fakultetet fastslår at et viktig element er å 

skape forutsigbarhet i den akademiske karriere-

veien (Det psykologiske fakultets strategiplan 

2011-2015: 8 og 9). 

 

UiBs karrieresenter har også vært involvert i flere 

karriereveiledningstiltak ovenfor doktorgrads-stud-

entene. Sommeren 2011 ga karrieresenteret dok-

torgradskandidater muligheten for å motta indi-

viduell karriereveiledning, på forsøksbasis. Totalt 

12 doktorgradskandidater fra henholdsvis det 

huma-nistiske, matematisk-naturvitenskapelige og 

juri-diske fakultet tok imot tilbudet.  

 

Forsøket viste blant annet at doktorgrads-

kandidatene har svært begrenset kunnskap om 

arbeidsmarkedet utenfor akademia. De vet ikke 

hvordan de skal henvende seg eller markedsføre 

seg selv til arbeidsmarkedet utenfor akademia. 

Doktorgradskandidatene har heller ikke særlig stor 

erfaring med å skrive søknader og CV. I tillegg 

viste forsøket at doktorgradskandidatene var veldig 

fornøyd med den veiledningen de fikk av karriere-

senteret (Rapport om Veiledning av PhD-kandi-

dater). Karrieresenteret har bistått flere fakulteter i 

arrangementer om doktorgradskandidaters kar-

riereveier. 

 

Selv om karriereplanlegging og karriereveiledning 

ikke er en integrert del av UiBs doktorgrads-

utdannelse, og heller ikke foregår systematisk på 

det nåværende tidspunkt, er det tydelig at uni-

versiteter er bevisst på at den manglende synlig-

heten av karriereveier skaper utfordringer for dok-

torgradskandidaten, universitetet og samfunnet 

som helhet.  
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6.4 Synliggjøring av UiBs doktorgrads-

kandidaters kompetanser er et strategisk 

mål  

Doktorgradskandidatene fra UiB besitter kompe-

tanse som er attraktive for arbeidsgivere både 

innenfor og utenfor akademia (jf. kapittel 5). Dette 

gir et godt grunnlag for brobyggingen mellom 

doktorgradskandidater og potensielle arbeids-

givere. Spørsmålet er hvorvidt kompetansen, som 

doktorgradskandidater innehar, er kjent for ar-

beidsgiverne utenfor akademia.  

 

UiB kan spille en rolle når det gjelder å synliggjøre 

og markedsføre forskeres kompetanse, og 

universitetet har fremhevet dette i sin overordnede 

strategi for 2011-2015. I strategien framkommer 

det at UiB forsøker ”å tilrettelegge for og synlig-

gjøre ulike karriereveier for forskere og doktorenes 

kompetanse for forskning og høyere utdanning i 

samfunnet” (UiBs stra-tegi for 2011-2015: 14).  

 

Som illustrert i figur 6.3 så har UiB moderat suk-

sess med å synliggjøre sine kandidaters kom-

petanse ovenfor arbeidsgiverne. Kun 4 pst. mener 

at UiB i stor grad synliggjør sine doktorgrads-

kandidaters kompetanser, mens 28 pst. mener at 

universitetet i moderat grad lykkes med dette. Hele 

46 pst. indikerer at de ikke vet hvordan UiB klarer 

å synliggjøre kandidatenes kompetanser. Dette 

kan tolkes som et uttrykk for at arbeidsgiverne ikke 

har opplevd at UiB gjør noe på denne fronten, eller 

at innsatsen UiB legger i arbeidet ikke fanger 

arbeidsgivernes oppmerksomhet. 

 

 

FIGUR 6.3 

Arbeidsgivernes vurdering av UiBs synliggjøring av doktorgradskandidatenes kompetanser 

 

 

Kilde: DAMVAD 2012 
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Intervjuer med arbeidsgivere som har ansatt 

doktorgradskandidater fra UiB mener at det er be-

grenset synlighet og forståelse for kandidatenes 

kompetanser – spesielt de generelle ferdighetene. 

Flere fremhever samtidig at UiB-kandidater har 

samme nivå av synlighet som doktorgrads-

kandidater fra andre universiteter. En uttrykker for 

eksempel: 

 

”Synligheten av doktorgradskandidater er generelt 

god, men det er ofte vanskelig å avdekke hva de 

er gode på utover forskningsbiten. Kandidater fra 

UiB er ikke spesielt synlige” (Intervju med arbeids-

giver). 

 

En arbeidsgiver påpeker at synligheten kan for-

bedres ved å tydeliggjøre hvilken verdi det gir å ha 

en doktorgradskandidat ansatt: 

 

”For å skape bedre synlighet rundt doktorgrads-

kandidatene bør UiB få bedre frem hva man får 

igjen ved å ansette en person med doktorgrad. UiB 

er gode innen noen fagområder, men ikke alle” 

(Intervju med arbeidsgiver). 

 

Når det gjelder arbeidsgivernes erfaringer med 

konkrete synliggjøringstiltak fra UiB, er inntrykket 

at samarbeid mellom akademia og næringsliv om 

forskning eller utdannelse er de mest vellykkede 

tiltakene. Når det gjelder de mer nettverks-

orienterte tiltakene (f.eks. alumni-aktiviteter) eller 

markedsføringsorienterte tiltak (f.eks. informasjon 

om kandidatene eller karrieremesser) er det langt 

færre arbeidsgivere som har erfaring med at UiB 

gjør noe på dette (Jf. figur 6.4).   

 

Enkelte arbeidsgivere gir uttrykk for at kompe-

tansene til UiBs doktorgradskandidater er synlige, 

men at UiB kan gjøre mer for at de skal bli enda 

mer synlige. Andre mener at dette er kandidat-

 

FIGUR 6.4 

Arbeidsgivernes erfaringer med konkrete tiltak rettet mot å synliggjøre kandidaters kompetanse 

 

 

Antall svar =2851, det er mulig å angi flere svar  
Kilde: DAMVAD 2012 
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enes eget ansvar. 

 

DAMVAD mener at det er overordnet sett to veier 

å gå for å følge opp UiBs strategi om å øke syn-

ligheten av doktorgradskandidater:  

 

 Lære opp kandidatene til selv å kunne synlig-

gjøre deres kompetanser, eller 

 Bidra aktivt til synliggjøringen f.eks. i form av 

markedsføring eller ved å tilrettelegge for kon-

takt mellom kandidater og arbeidsgivere. 

 

Disse to framgangsmåtene utdypes under. 

 

6.5 Ulike tiltak for å styrke brobyggingen 

Gjennom spørreundersøkelsen og intervjuene, har 

vi identifisert fem kategorier med tiltak som UiB 

kan iverksette for å styrke brobyggingen mellom 

doktorgradskandidatene og arbeidsgiverne.  

 

 Informere doktorgradskandidatene om mulige 

karriereveier, tidlig i forskerutdannelsen 

 Bidra til å etablere nettverk 

 Tilrettelegge for mer direkte kontakt mellom 

kandidater og arbeidsgivere 

 Markedsføre kompetansene til doktorgrads-

kandidatene. 

  

6.5.1 Informere doktorgradskandidatene om 

mulige karriereveier tidlig i 

forskerutdannelsen 

Som figur 6.1 viste, opplever de fleste doktorgrads-

kandidater fra UiB at informasjonen om mulige kar-

riereveier er minimal. Dette gjelder både informas-

jon om karriereveier innenfor og utenfor akademia, 

men særlig utenfor akademia. Doktorgrads-

studentene som har blitt intervjuet eller som har 

svart på spørreundersøkelsen har kommet med en 

rekke gode og anvendelige forslag for å bedre 

informasjonsflyten:   

 

 Gi informasjon om karriereveier på UiBs hjem-

meside. 

 Tilby karriereveiledning av doktorgradskandi-

dater. 

 Opprette en jobbportal som kan brukes både 

av kandidater og arbeidsgivere. 

 Synliggjøre konkrete potensielle arbeidsgivere 

ovenfor kandidater, f.eks. i form av en oversikt 

over arbeidsplasser hvor andre kandidater har 

fått jobb. 

 Arrangere bedriftspresentasjoner og «uest lec-

tures». 

 Tilby doktorgradskandidatene omvisning på 

bedriftene og vice versa.  

 Arrangere presentasjoner der tidligere UiB 

doktorgradsstipendiater forteller om deres kar-

rierevei. 

   

Generelt viser våre undersøkelser blant kandi-

datene at det kunne vært en god idé å bruke suk-

sesshistorier slik at doktorgradskandidatene får 

konkrete eksempler på mulige jobbfunksjoner og 

karriereveier. 

 

Mange kandidater gir uttrykk for at det er viktig at 

UiB tydeliggjør mulige karriereveier tidlig i forsker-

utdannelsen, når forventingene formes. Eksem-

pelvis understrekes viktigheten av at UiB tidlig i 

utdannelsesforløpet tydeliggjør at det kun er svært 

få som har muligheten for å få fast forskerstilling 

på UiB etter endt doktorgrad. Dette synspunktet 

kommer tydelig fram i en av respondentenes 

anbefaling til UiB:  

 

“Make it very clear to potential PhD candidates that 

the chances to continue with their research in 

Norway are practically inexistent, unless they are 

very lucky and ready to work on completely differ-

ent subjects than what their PhD was about. So 

they won't have surprises afterwards” (Fra spørre-
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undersøkelsen rettet mot doktorgrads-

kandidatene). 

6.5.2 Forbered doktorgradskandidatene på et 

bredere arbeidsmarked  

Hvis UiBs doktorgradskandidater i økende grad 

skal finne arbeid utenfor akademia, må de være i 

stand til å synliggjøre og selge sin kompetanse 

overfor potensielle alternative arbeidsgivere. UiB 

kan tilrettelegge for dette ved å tilby seminarer, 

workshops, kurs etc.  

 

Et første skritt, som fremheves i intervjuer blant 

både doktorgradskandidatene og arbeidsgiverne, 

er at kandidatene blir bevisste på hva som er 

deres kompetanser. Kandidatene er svært bevist 

på sin spisskompetanse, men når det kommer til 

de mer generelle og overførbare kompetansene, 

eksempelvis analytiske evner, er ikke kandidatene 

bevisste på hva de kan og hvordan dette har 

relevans i en arbeidssituasjon. En arbeidsgiver 

påpeker f.eks., at: 

 

”Kandidatene bør i høyere grad bevisstgjøres om 

at deres kompetanse også kan brukes innen andre 

områder. Til dette trenger de kunnskap om hvilke 

typer kompetanse ulike virksomheter faktisk 

trenger. Det kan muligens utvikles kurs på dette 

området, bl.a. om hvilken overføringsverdi deres 

kompetanse har og hvordan de selv kan "markeds-

føre" seg overfor ulike seksjoner innen det norske 

arbeidsmarkedet” (Fra spørreundersøkelsen rettet 

mot arbeidsgivere). 

 

Flere arbeidsgivere foreslår også at det kan være 

nødvendig å supplere bevisstgjøringstiltak ved å 

gjøre kandidaten i stand til å markedsføre seg selv 

overfor arbeidsgivere, f.eks. ved å tilby kandi-

datene kurs i dette.  

 

”Det må også sikres at de gis forståelse for de 

ulike rammer og vilkår som næringslivet opererer 

med. Forskning blir for lite verdt dersom det ikke 

kan gis praktisk nytteverdi. Og så må kandidatene 

hjelpes i jobbsøkerprosessen, og til å forstå sin 

egen markedsverdi og klare å selge seg inn til 

aktuelle arbeidsgivere. Kommunikasjonsferdighet-

er blir da svært viktig” (Fra spørreundersøkelsen 

rettet mot arbeidsgivere) 

 

Begge sitater fremhever viktigheten av at kan-

didatene har en viss forståelse for behovene i næ-

ringslivet, og de vilkårene de opererer under. I 

tillegg setter det siste sitatet også fokus på at kan-

didatenes kommunikasjonsferdigheter bør skjer-

pes. Mange respondenter både fra arbeidsgiver- 

og kandidatgruppen fremhever dette aspektet og 

flere foreslår at kommunikasjonskurs eller kurs i 

presentasjonsteknikk er en mulig løsning. Særlig 

arbeidsgiverne mener at det vil være fordelaktig 

hvis doktorgradskandidatene settes bedre i stand 

til å formidle egne resultater på en populærviten-

skapelig måte. 

 

I kapittel 3 kom det frem at kandidatene føler seg 

godt utrustet på deres spisskompetanse eller for-

skningsområde, men at de føler seg utilstrekkelige 

på en rekke områder som er viktige for en karriere 

utenfor akademia. Dette gjelder blant annet pro-

sjektledelse, økonomi og ledelse. En kandidat nev-

ner i forlengelse av dette at det kan styrke kandi-

daternes profil og dermed en karriere utenfor aka-

demia, hvis UiB: 

 

“introduce[s] formal course units in bussiness 

management, health systems management and  

project planning, management, monitoring and 

evaluation in the training component of the PhD 

programme” (Fra spørreundersøkelsen rettet mot 

doktorgradskandidater). 

    

Selv om mange fremhever hensiktsmessigheten 

av slike kurs, må det nevnes at det også er mange  
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- både doktorgradskandidater og arbeidsgivere - 

som understreker at man må være forsiktige med 

å tilby for mange slike kurs. Det er viktig at 

forskerutdannelsen forblir en forskerutdannelse. 

For de fleste arbeidsgivere er det forskerkom-

petansen som er det sentrale. Flere av de inter-

vjuede arbeidsgiverne forteller at de selv videre-

utdanner kandidatene innenfor f.eks. prosjekt-

ledelse, og på den måten tar hånd om de kompe-

tanser som kandidatene måtte mangle: 

 

”Vi har gode erfaringer med å videreutdanne dok-

torgradskandidater, og har videreutdannet de in-

nen møteledelse, presentasjonsteknikk og pros-

jektledelse” (Intervju med arbeidsgiver).  

6.5.3 Mer direkte kontakt med private og 

offentlige virksomheter  

Samarbeid om forskning og utvikling fremheves 

spesielt som en måte for å synliggjøre kandidater 

og arbeidsgivere overfor hverandre. I et intervju 

nevner en arbeidsgiver: 

 

“Det er veldig viktig at kandidatene samarbeider 

med næringslivet under doktorgraden. Dette vil gi 

en bedre forståelse av mulighetene i næringslivet, 

samtidig som bedriftene kan være med på å forme 

kandidatene“ (Intervju med arbeidsgiver)  

 

En annen arbeidsgiver uttrykker også at samarbeid 

med næringslivet er viktig, ”men må ikke bli for tett, 

fordi bedrifter ofte har et kort tidsperspektiv – blir 

samarbeidet for tett kan det ta fokuset bort fra 

forskningen“ (*Intervju med arbeidsgiver). 

 

UiB kan altså med fordel tilrettelegge mer forsk-

ningssamarbeid, men skal være oppmerksom på å 

fastholde sitt sterke forskningsfokus.  

 

Doktorgradskandidater og arbeidsgivere fremhever 

i vår undersøkelse spesielt tre måter å styrke sam-

arbeidet på: 

 Samarbeid på felles interesseområder, der 

f.eks. næringslivet gir adgang til data eller 

bistår kandidaten med innsamling av data. 

 Samfinansiering av doktorgradsprosjekter på 

gjensidige interesseområder. 

 Øke opptaket av Nærings-ph.d.ere  

 

Økt direkte kontakt mellom kandidater og arbeids-

givere utenfor akademia kan skje på mange andre 

måter enn gjennom samarbeid. De to sitatene ned-

enfor fanger essensen av mange av de ideene 

som kandidater og arbeidsgivere har fremhevet i 

vår undersøkelse:   

 

”Gjennom en fast ordning med kontakt mellom de 

aktuelle instituttene/fakultetene og potensiell ar-

beidsplass. Dette kan skje ved at arbeidsplassen 

presenterer seg på instituttet (og motsatt), og gjen-

nom felles FoU-prosjekt som bidrar til god rela-

sjonsbygging på flere nivå” (Fra spørreunder-

søkelsen rettet mot arbeidsgivere). 

 

”Det må sikres at doktorgradskandidatene klar-

gjøres for det ordinære arbeidslivet, gjennom ut-

veksling/praksisperioder, som ikke kun dreier seg 

om forskningsoppgaver, men praktisk anvendelse 

av faget” (Fra spørreundersøkelsen rettet mot ar-

beidsgivere) 

 

Mange respondenter fremhever at trainee- eller 

praksisforløp kan være en integrert del av for-

skerutdannelsen. Av andre interessante forslag 

kan det nevnes:  

 

 Mentorordning, der en person fra f.eks. nær-

ingslivet er mentor for en doktorgradskandi-

dat. 

 ”Try a researcher for free”-program. 

 Arrangere åpent hus for bedrifter og andre po-

tensielle arbeidsgivere, der doktogradskandi-



 NYE MULIGHETER PÅ ARBEIDSMARKEDET FOR DOKTORGRADSKANDIDATER | DAMVAD.COM 49 

dater viser rundt og forteller om deres forsk-

ning. 

 Arrangere møter mellom bedrifter og ph.d.er 

(f.eks. lunsjmøte, som beskrevet tidligere). 

 At personer fra næringslivet fungerer som 

assisterende veileder på doktorgradspro-

sjekter. 

6.5.4 Tilrettelegge for nettverksbygging 

Å tilrettelegge for mer direkte kontakt mellom kan-

didater og arbeidsgivere vil i større grad gjøre 

partene kjent med hverandre, men vil ikke nød-

vendigvis bidra til at doktorgradskandidatene får et 

utvidet nettverk. UiB kan tilrettelegge for mer 

formelle nettverk, eksempelvis ved å etablere et 

alumni-nettverk for doktorgradskandidater på lik 

linje med det som eksisterer på masternivå. En 

arbeidsgiver skriver f.eks. at UiB kan skjerpe 

innsatsen ved å:  

 

”Skape møteplasser mellom doktorgradskan-

didater og potensielle arbeidsgivere tidlig i løpet. 

Skape et alumni-nettverk bestående utelukkende 

av Ph.d.ere” (Fra spørreundersøkelsen rettet mot 

arbeidsgivere).  

 

I et alumninettverk vil doktorgradskandidatene ha 

muligheter for å dele kunnskap om de forskjellige 

karriereveiene de har valgt. Dette vil dels gi gode 

kontakter til arbeidsgivere som allerede har med-

arbeidere med en lignende bakgrunn, men også 

inspirasjon til hvordan karrieren kan se ut etter 

endt doktorgrad. For eksempel sier en kandidat i et 

intervju, at: 

 

”Det ville hatt stor betydning hvis det ble f.eks 

satset på å bygge opp alumni-nettverk som kan 

åpne opp øynene til kandidatene for muligheter 

utenfor akademia” (Intervju med doktorgrads-

kandidat).  

 

En siste ting som bør nevnes i forbindelse med 

nettverksbygging er rollen veilederen kan ha. I et 

intervju uttaler en kandidat: 

 

”Jeg savnet initiativ fra UiB som gjorde at kan-

didatene ble inkludert i nettverk. Dette var mye av-

hengig av veilederen man hadde, og ikke alle ve-

iledere var like flinke til å inkludere kandidatene i 

sine nettverk” (Intervju med doktorgradskandidat).  

 

At veilederen i høyere grad inkluderer sine kandi-

dater i nettverkene sine, er framhevet som viktig av 

flere kandidater. Noen kandidater uttrykker at vei-

lederen til dels bør se det som sitt ansvar at deres 

kandidater får arbeid etterpå: 

 

”I flere andre land ser veiledere det som en del av 

sitt ansvar at kandidater får jobb etter endt stu-

dium, og har "skrytelister" på sine hjemmesider 

som forteller hvor kandidater de har veiledet har 

fått jobb. De tar også aktivt kontakt med 

potensielle arbeidsgivere for sine kandidater. I 

Norge hører vi til det andre ytterpunktet, og jeg tror 

mange veiledere ikke ser på kandidatenes jobb-

muligheter som noe som angår dem i det hele tatt” 

(Fra spørreundersøkelse rettet mot dokotgrads-

kandidater). 

 

Et overordnet poeng i spørreundersøkelsen og in-

tervjuene med kandidater er viktigheten av at UiB 

ikke gjør inkluderingen i nettverk til den enkelte 

veileders ansvar. Da kan det lett ende opp med at 

doktorgradskandidaten blir veldig avhengig av 

veilederens vilje til å inkludere kandidatene, og det 

er ikke gitt at veiledere tar på seg denne opp-

gaven. Som en kandidat sier under et intervju: 

 

”Hvis UiB hadde satt i gang flere initiativer ville 

dette gitt kandidatene et faglig nettverk og man 

ville ikke bare være avhengig av veilederen, slik 

det til en stor grad er i dag. Det kunne gitt meg 
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flere jobbmuligheter hvis UiB hadde satt i gang 

disse initiativene” (Intervju med doktorgradskandi-

dat). 

 

Ovennevnte må likevel avveies opp mot det som 

flere kandidater fremhever: At den enkelte kandi-

daten også selv må ta ansvar og gjøre noe for å 

utvide nettverket sitt – det er en del av forsknings-

kompetansen.   

6.5.5 Bedre markedsføring  

Et femte innsatsområde som nevnes av mange 

arbeidsgivere og kandidater er at UiB kan gjøre 

mer for å synliggjøre de kompetansene deres 

doktorgradskandidater har, og dermed hva de kan 

tilby arbeidsgivere utenfor akademia.  

 

I forbindelse med dette etterspør arbeidsgiverne 

konkrete eksempler eller suksesshistorier som vis-

er hvordan UiBs doktorgradskandidater skaper 

verdier for arbeidsgivere utenfor akademia og 

hvordan bedrifter i andre sammenlignbare land har 

fordeler av medarbeidere med en doktorgrad.  

 

Mange av arbeidsgiverne mener at UiB gjennom 

bedre markedsføring kan vise fram denne typen 

suksesshistorier. UiB kan synliggjøre kandidatene 

og deres kompetanser i mediene, men univer-

sitetet kan også være langt mer proaktiv når det 

gjelder å kontakte og sende ut informasjon om sine 

kandidater til relevante arbeidsgivere. I forbindelse 

med dette anbefaler en arbeidsgiver UiB å: 

 

”Ta kontakt med relevante bedrifter dersom det 

initieres doktorgradsprosjekter innen et fagområde 

som er relevant for bedriften” (Fra spørreunder-

søkelsen rettet mot arbeidsgivere). 

  

Både kandidater og arbeidsgivere poengterer 

viktigheten av at det ikke kun er spesialkompe-

tansene, men også de generelle og overførbare 

ferdighetene som synliggjøres. En arbeidsgiver 

sier om doktorgradskandidater: 

 

”I motsetning til det mange tror, kan en person 

med doktorgrad være mer anvendelig og egne seg 

til flere oppgaver enn en andre med kort utdan-

ning” (Fra spørreundersøkelsen rettet mot arbeids-

givere). 

 

Det foreslås en rekke andre tiltak som UiB kan ta i 

bruk, herunder:  

 

 Markedsføre forskerutdannelsen som en reell 

arbeidserfaring, ikke bare et studium.  

 Avholde rekrutteringsdager/karrieredager.  

 Hjelpe med formidling og eksponering (f.eks. i 

medier) av den enkelte kandidats forskning. 

 Opprette en kompetansekatalog på UiBs hjem-

meside  

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen og intervju-

ene med arbeidsgivere viser at arbeidsgivere uten-

for akademia er interesserte i, og vil være ytterst 

åpne for, informasjon om UiBs doktorgrads-

kandidater.   

 

6.6 Karriereveien som forsker på 

universitetet må ikke glemmes 

Å arbeide aktivt for at doktorgradskandidater skal 

oppfattes som attraktive arbeidstakere utenfor aka-

demia er nødvendig, men samtidig bør UiB også 

ha fokus på hvordan det skapes bedre karriere-

veier på universitetet. Flere respondenter påpeker 

at forskerutdannelsen fortsatt først og fremst skal 

være rettet mot en karriere innenfor akademia og 

at elementer som muliggjør en karriere utenfor 

akademia derfor må være sekundært.  
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I de foregående kapitlene har vi sett på utviklingen 

i doktorgradskandidatenes arbeidsmarked de siste 

årene, og muligheter i et framtidig arbeidsmarked. I 

dette kapittelet ser vi på fremtidig etterspørsel av 

doktorgradskandidater basert på en registerbasert 

framskrivning av behovet for doktorgradskandi-

dater.  

 

Ettersom vi akkurat har sett at arbeidsgivere i ulike 

sektorer vektlegger forskjellige kvalifikasjoner, er 

det interessant å undersøke hvor den fremtidige 

etterspørselen etter doktorgradskandidater vil 

komme. Videre ser vi på doktorgradskandidatenes 

mobilitet – altså hvordan doktorgradskandidatene 

beveger seg mellom bransjer. Mobilitet er viktig for 

å sikre dynamikk i markedet og at tilbudet av 

kandidater tilfredsstiller etterspørselen. 

 

Kapittelet baserer seg på registeranalyse gjennom-

ført på bakgrunn av tall fra Statistisk Sentralbyrå 

og Danmarks Statistikk. 

 

7.1 Hovedresultater 

 I tiden fram mot 2020 vil bli etterspurt i 

underkant av 2900 doktorgradskandidater fra 

UiB, og arbeidsgivere i private sektor vil være 

de primære arbeidsgiverne for doktorgrads-

kandidatene.  

 

 Universitet- og høyskolesektorene forventes å 

etterspørre færre doktorgradskandidater sam-

menlignet med i dag.  

 

 Doktorgradskandidater fra UiB skifter relativt 

ofte mellom sysselsetting i de ulike sektorene. 

7 Fremtidens arbeidsmarked for doktorgradskandidater  

 

 

FIGUR 7.1  
Anslag på sysselsettingsfordelingen for doktorgradskandidatene fra UiB 

 

 
Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av data fra SSB 
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Det er eksempelvis en relativt stor mobilitet 

mellom offentlig og privat sektor. 

 

7.2 Behovet etter doktorgradskandidater 

øker – særlig på det private markedet 

Vi har fremskrevet etterspørselen etter doktor-

gradskandidater frem mot 2020. Framskrivningen 

er basert på markedsandelsmetoden, som inne-

bærer at den gjennomsnittlige vekstraten fra 2003-

2009 brukes som basis for fremskrivningen frem 

mot 2020. Utviklingen i etterspørselen vil dermed 

være betinget dels av doktorgradskandidatenes 

andel av sysselsetting i hver bransje for en gitt 

årgang, dels av bransjens utvikling målt i andel av 

den totale sysselsettingen. 

 

Eventuelle endringer i disse forutsetningene fan-

ges ikke opp i modellen. Et forsøk på å forutsi den 

fremtidige etterspørselen vil naturligvis være be-

heftet med usikkerhet. Begrunnelser og usikker-

heter ved valg av metode er nærmere begrunnet i 

vedlegg 1.  

 

Som det framkommer av figur 7.1 vil doktor-

gradskandidater i økende grad finne arbeid i privat 

sektor. Framskrivningene viser et dramatisk fall i 

universitets-, høyskole- og instituttsektorens andel 

i antall sysselsatte med doktorgrad. Men det er vik-

tig å huske at dette ikke nødvendigvis innebærer et 

nominelt fall i antall sysselsatte med doktorgrad i 

disse sektorene.  
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Utviklingen i ovenstående andel sier dermed ikke 

noe om den nominelle sysselsettingen. For å si 

noe om dette, må vi koble framskrivningen opp 

mot et anslag av den totale sysselsettingen i 2020. 

Til det formålet har vi brukt et anslag fra SSB, 

offentliggjort i rapporten ”Tilbud og etterspørsel 

etter arbeidskraft etter utdanning, 1986-2025” 

 

Figur 7.2 viser resultatet av å knytte den forvent-

ede sysselsettingen sammen med de anslåtte an-

delene for etterspørselen etter UiB kandidater i år 

2020. Anslagene viser at det i år 2020 vil bli 

etterspurt 1 200 flere doktorgradskandidater enn i 

2009. Mesteparten av disse kandidatene, nærmere 

bestemt 44 pst., vil etterspørres fra private sektor 

der sysselsettingen antas å stige kraftig. Offentlige 

sektor vil også etterspørre flere kandidater, mens 

universitets- og høyskolesektoren vil etterspørre 

færre doktorgradskandidater.  

 

Framskrivningene bekrefter den pågående trenden 

der personer med doktorgrad fortsetter å bli 

sysselsatt i den private sektor. UiB bør ta hensyn 

til dette i oppbyggingen av utdannelsen slik at 

kandidatene har de faglige kvalifikasjonene som 

næringslivet etterspør. Videre bør dette også få 

betydning for karriereveiledningen og møteplatt-

former som tilbys kandidatene.  

 

7.3 Mobilitet 

Ikke bare arbeider doktorgradskandidater i økende 

 

 

FIGUR 7.2 

Etterspørselen etter Doktorgradskandidater fra UiB i år 2009 og 2020 

  
Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra SSB 
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grad i sektorer som ikke tradisjonelt har hatt stor 

forskningsaktivitet, men en del av doktorgrads-

kandidatene fra UiB skifter både arbeidsplass og 

sektor flere ganger i løpet av deres karriere.  

 

Figuren 7.3 viser sektormobiliten for UiB kandi-

dater i perioden 2003-2009. Figuren viser at 1395 

kandidater (23 pst. av all mobilitet) har gått inn i 

offentlig sektor, der 961 kom fra universitets- og 

høyskolesektoren, 222 fra instituttsektoren og 212 

kom fra privat sektor. 

 

Der er også stor grad av mobilitet mellom privat 

sektor og universitets- og høyskole, samt institutt-

sektoren. Hele 1973 (33 pst.) doktorgrads-

kandidater forlot universitets- og høyskolesektoren 

og instituttsektoren, til fordel for den private sektor i 

perioden 2003-2009. Omvendt, så var det 1271 

(21 pst.) som forlot privat sektor til fordel for 

universitets- og høyskolesektoren samt institutt-

sektoren i samme periode. 

 

Dette gir indikasjoner på at det er viktig at doktor-

gradsutdannelsen gir rom for oppbygning av kvali-

fikasjoner som er relevante for flere sektorer, og at 

doktorgradutdannelsen bør bistå i å forberede dok-

torgradskandidater på at det å arbeide i en sektor 

er ikke er til hinder for å ta arbeid i en annen sek-

tor. Resultatene viser at det ikke er «lukkede dør-

er» mellom sektorene slik som kandidatene selv 

ga uttrykk for i deres forventninger.  

 

 
  

 
 FIGUR 7.3 

Sektormobilitet for UiB doktorgradskandidater 2003-2009 

 
Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra SSB 
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I dette vedlegget vil vi beskrive metoden som er 

benyttet i prosjektet.  

 

Tabell 8.1 viser prosjektets oppgaveelementer og 

benyttet metode. Analysens fire oppgaveelementer 

består av: 

 

 Kartlegging av eksisterende virkemidler 

 Identifisering av mulige karriereveier for for-

skerutdannelsen 

 Vurdering av potensialet for å sysselsette flere 

med en doktorgrad 

 Framskrivning av fremtidig etterspørsel etter 

forskerutdannede  

 

I de følgende avsnittene presenterer vi de ulike 

oppgaveelementene mer utdypet.  

 

8.1 Kartlegging av eksisterende virkemidler 

Oppgaveelementet innebærer en kartlegging av de 

virkemidler UiB hittil har benyttet seg av for å styr-

ke karriereveiledning og markedsføringstiltak om 

doktorgradskandidatenes kompetanse og verdi for 

de forskjellige delene av arbeidsmarkedet.  

 

Kartleggingen er basert på litteraturstudie av eksi-

sterende tiltak og virkemidler, samt dybdeintervju 

med ledende representanter for forskerut-

dannelsen og administrasjonen ved UiB. I tillegg er 

problemstillingen behandlet gjennom spørreunder-

søkelser blant doktorgradskandidatene og deres 

arbeidsgivere.  

8.1.1 Intervju og dialogmøte 

I desember 2011 gjennomførte DAMVAD intervju 

med representanter fra karrieresenteret på UiB, 

leder for forskerutdannelsesutvalget på biologisk 

institutt og avholdt en dialogmøte med forsknings- 

og utdannelsesutvalget på universitetet.  

 

På dialogmøtet deltok i alt 10 prodekaner for 

forskning og utdanning. Følgende emner ble frem-

lagt og debattert: 

 

 Aktuelle tiltak knyttet til karriereveiledning og 

synliggjøring av karriereveier på fakultetene og 

tilhørende institutter. 

 Ansvarsfordeling mellom universitetsledelsen, 

fakultetene, institutter, sentre og karrieresenter 

når det gjelder karriereveiledning. 

 Behovet for synliggjøring av karrieremuligheter 

og karriereveiledning. 

 

8 Vedlegg 1 

 
 TABELL 8.1 

Analysens oppgaveelementer og den anvendte metode 

Opgaveelementer Metoder 

Delelement  Register Spørreskjema Intervju Litteraturstudier 

1. Eksisterende virkemidler: Avdekke eksisterende rammer og 

virkemidler for UiB 

  x x 

2. Identifisering av karriereveier for forskerutdannede: 

Undersøke arbeidsmarkedet for Ph.D kandidater fra UiB  

X x x  

3. Analyse av potensiale for flere med doktorgrader: Avdekke 

potensialet for Ph.D. kandidaters sysselsetting i eksisterende og 

nye bransjeområder 

X x   

4. Framskrivning av fremtidige etterspørsel etter 

forskerutdannede: Undersøke behovet for 

forskningskompetanser i arbeidsmarkedet frem mot 2030 

X    

 

Kilde: DAMVAD 2012 
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8.2 Identifisering av forskerutdannedes 

karriereveier 

Dette oppgaveelementetet baserer seg på en 

registerbasert kartlegging av det eksisterende ar-

beidsmarkedet for doktorgradskandidatene fra UiB, 

samt tre spørreundersøkelser.  

8.2.1 Registerbasert kartlegging 

Kartleggingen omfatter alle doktorgradskandidater 

fra UiB i perioden 2000-2010 og viser deres 

sysselsetting fordelt på bransjer. Kartleggingen er 

foretatt på bakgrunn av mikrodata fra Statistisk 

Sentralbyrå (SSB) som vi har fått tilgang til 

gjennom DAMVADs forskeradgang til Danmarks 

Statistik.  

 

Vi har sammenlignet danske og norske 

registerdata for doktorgradskandidaters sysselset-

ting generelt og for doktorgradskandidater fra UiB 

spesielt. Analysen er gjennomført på individnivå 

med utgangspunkt i bransjeoppdelingen som vist i 

tabell 8.2. 

 

Kartleggingen er inndelt i offentlige og private sek-

torer. Offentlige sektor er dessuten utvidet med to 

undersektorer basert på arbeidssteder innenfor 

universitets- og høyskolesektoren, samt institutt-

sektoren. De bransjene, som inngår i de fire sek-

torer er vist i tabell 8.2. 

 

TABELL 8.2: SEKTOROPDELING 
 

Instituttsektoren 

 Forskning og utviklingsarbeid samt annen 

vitenskapelig virksomhet 

Universitet- og høyskolesektoren  

 Undervisning ved andre høyskoler 

 Undervisning ved statlige høyskoler 

 Undervisning ved universiteter 

 Undervisning ved vitenskapelige høgskoler 

 

 

Offentlig 

 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen 

kulturvirksomhet 

 Helsetjenester 

 Offentlig administrasjon og forsvar, og 

trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

 Pleie- og omsorgstjenester samt kultur og 

underholdning 

 Undervisning generelt 

Privat 

 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 

 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 

 Annen bransje 

 Annen produksjon 

 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, 

og teknisk prøving og analyse 

 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

 Fiske, fangst og akvakultur 

 Forlagsvirksomhet 

 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 

 IKT 

 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 

 Tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning 

 Utvinning av råolje og naturgass 

 

Sektorinndelingen benyttes også i mobilitets-

undersøkelsen (se avsnitt 8.4.2).  

8.2.2 Sammenligning med Aarhus Universitet 

Vi har også gjennomført en sammenligning mellom 

Aarhus Universitet (AU) og UiB på bakgrunn av 

registerdata. Sammenligningen fokuserer på hvilke 

sektorer kandidatene er ansatt i, og utviklingen i 

sysselsettingen. AU er valgt fordi, det er stor likhet 

mellom AU og UiB når det kommer til størrelse, re-

gional forankring, forskningsmessig fokus, mv.  

8.2.3 Spørreundersøkelser 

Det er gjennomført tre separate spørreunder-

søkelser blant henholdsvis:  

 

1. Doktorgradskandidater utdannet fra UiB  

2. Arbeidsgivere i universitets- og høyskole-

sektoren 
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3. Arbeidsgivere i private, offentlige og institutt-

sektor 

 

Nedenfor gjennomgår vi fokus, design, gjennom-

føring og bortfall fra de tre undersøkelsene.  

8.2.4 Skjemaenes innhold og form  

Doktorgradskandidater fra UiB  

Spørreundersøkelsene skal brukes til å innhente 

informasjon om en rekke bakgrunnsvariabler, samt 

respondentenes oppfatning av egen kompetanse 

og muligheter på arbeidsmarkedet, samt en vurd-

ering av forskerutdannelsen når det gjelder under-

visning, organisering, veiledning mv.  

 

Arbeidsgivere i universitets- og høyskolesektoren 

Gjennom spørreundersøkelsen til arbeidsgivere i 

universitets- og høyskolesektoren, ønsket vi å av-

dekke hvilken faglig bakgrunn kandidatene som 

universitetet eller høyskolen ansetter har, og syn-

ligheten av doktorgradskandidatenes kompetanse, 

samt UiB sin rolle i å synliggjøre kandidatene.  

 

Arbeidsgivere i privat, offentlig og instituttsektoren 

Spørreundersøkelsen til arbeidsgivere utenfor UoH 

sektoren skulle avdekke hvilke typer av doktor-

gradskandidater som er attraktive for de ulike virk-

somhetene, samt kjennetegn ved organisasjonene 

som ansetter doktorgradskandidater. Videre skulle 

undersøkelsen benyttes for å belyse hvilken 

kompetanse kandidatene har (for eks. Ekspert-

kunnskap, nasjonalt/internasjonalt nettverk, for-

retningsforståelse, ledelse), samt UiBs rolle i å 

synliggjøre kandidatene. 

 

Felles for alle spørreundersøkelsene er at de pri-

mært inneholder lukkede spørsmål (ja/nei-svar-

muligheter, multiple svarmuligheter, eller svar-

muligheter fordelt på en Likert-skala). Denne ut-

formingen forenkler analysen av resultater, her-

under omdanningen av resultater til variable for 

statistiske analyser.  

Vi har supplert de lukkede spørsmålene med en 

rekke (valgfrie) åpne spørsmål og gitt muligheter 

for fritekstsvar for å nyansere resultatene fra 

spørreundersøkelsene. Se i de øvrige vedleggene 

for mer informasjon om innhold i spørreskjemaene.  

8.2.5 Avgrensning av populasjon 

Doktorgradskandidater fra UiB  

Vi har avgrenset populasjonen av doktorgrads-

kandidater til perioden 2005-2010. Startåret 2005 

er valgt av hensyn til at det ikke skal være for 

lenge siden kandidatene avsluttet deres forskerut-

dannelse.   

 

Begrensningen til 2005 er også valgt fordi det i 

2003 ble innført en ny ph.d./doktorgrad i Norge. 

Det betyr at vi ville blandet to ulike grupper av 

respondenter dersom vi også tok med kandidater 

som ble utdannet før 2005.   

 

Arbeidsgivere i universitets- og høyskolesektoren 

Arbeidsgivere i universitets- og høyskolesektoren 

består av instituttledere på samtlige universiteter 

og vitenskapelige høyskoler i Norge. Vi har laget 

en egen populasjon for universitets- og høyskole-

sektoren, fordi SSB gjennom alminnelige 

registerdata alene kan identifisere doktorgrads-

kandidatens arbeidssted som høyskolens eller uni-

versitetets hovedadresse. For å sikre at invita-

sjonen nådde rett respondent, identifiserte vi kon-

taktopplysninger i form av navn, email adresse og 

telefonnummer som del av den initiale informa-

sjonsinnhentingen. 

 

Arbeidsgivere i privat, offentlig og instituttsektoren 

Vi har avgrenset populasjonen av arbeidsgivere i 

privat, offentlig og instituttsektoren til å være de 

virksomhetene/organisasjonene, som har eller har 

hatt en eller flere personer ansatt med en doktor-

grad fra UiB.  
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8.2.6 Utvikling av skjemaer 

Alle tre spørreskjemaene er utviklet i samarbeid 

med UiB, som også har godkjent de endelige 

skjemaene før utsendelsen. 

 

Innledningsvis har vi pilottestet spørreunder-

søkelsene gjennom kvalitative telefonintervju med 

fem respondenter (to intervju med doktorgrads-

kandidater, to intervju med arbeidsgivere i privat 

sektor og ett intervju med en arbeidsgiver fra 

offentlig sektor). Formålet med pilottesten var å 

verifisere at spørsmålene er relevante, forståelige 

og ikke minst om de ga de ønskede analyse-

mulighetene.  

 

Spørreskjemaene er satt opp i det webbaserede 

spørreundersøkelseprogrammet Enalyzer. Spørre-

skjemaene er utarbeidet på norsk og engelsk. 

8.2.7 Utsendelse av spørreskjema og 

purreprosedyrer 

Doktorgradskandidater fra UiB  

Kontaktopplysningene til doktorgradskandidatene 

fra UiB er innhentet gjennom SSB. SSB har 

benyttet de nyeste registerdata fra tredje kvartal 

2011. SSB har også bistått i utsendelse av 

invitasjoner til spørreundersøkelsen, samt nød-

vendige unike login-opplysninger for at respon-

dentene skulle kunne besvare det webbaserede 

spørreundersøkelsen.  

 

Arbeidsgivere i universitets- og høyskolesektoren 

DAMVAD har via Enalyzer sent ut invitasjon til 

spørreundersøkelsen og login-informasjon til 

arbeidsgiverne fra universitets- og høyskole-

sektoren. 

 

Arbeidsgivere i privat, offentlig og instituttsektoren 

DAMVAD benyttet SSB som underleverandør til å 

identifisere og sende ut spørreskjemaer til 

arbeidsgivere utover universitets- og høyskole-

sektoren.  

Ved å samarbeide med SSB kunne vi dekke 

doktorgradskandidatenes arbeidssteder i Norge og 

ikke kun virksomhetens/organisasjonens hoved-

kontor. Dette sikrer, at respondenten, som mottok 

invitasjonen til spørreundersøkelser, med stor 

sannsynlighet vil kjenne den eller de doktor-

gradskandidatene som har arbeidet i virksom-

heten.  

 

Utfordringer ved utsendelse fra SSB 

I forbindelse med utsendelsen av de skiftelige 

invitasjonene til henholdsvis doktorgradskandidater 

og arbeidsgivere i private, offentlige og institutt-

sektoren byttet SSB om de to mottakergruppene. 

Denne feilen innebar at doktorgradskandidatene 

ble invitert til deltagelse i det spørreskjema som 

var tiltenkt arbeidsgivere og omvendt.  

 

Så fort DAMVAD ble gjort kjent med feilen, ble 

spørreskjemaene lukket og nye invitasjoner (med 

tilhørende passord) ble sendt ut. Vi sendte ut nye 

invitasjoner for å sikre full kontroll over hvem som 

besvarte spørreskjemaene. Resultatene fra den 

første utsendelsen inngår ikke i analysen.  

 

Felles purreprosedyre 

For å sikre en høy svarprosent ble første purring 

sent ut 14 dager etter at første utsendelse av invi-

tasjon. I forbindelsen med denne utsendelsen, 

sendte SSB feilaktig ut invitasjoner til alle doktor-

gradskandidatene og arbeidsgiverne utenfor UoH 

sektoren, ikke bare til dem som foreløpig ikke 

hadde svart.  

 

DAMVAD satte i gang en systematisk registrering 

av hvilke brukernavn og passord som ble benyttet, 

for å sikre at svarene fra respondentene kun ble 

brukt en gang.  

 

Andre purring ble sendt ut 14 dager etter første 

purring. Samtidig sendte vi ut påminnelse de de 
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som bare delvis hadde besvart spørreskjemaet om 

å fullføre dette.  

 

Svarprosenter 

Tabellen 8.3 viser antall utsendte henvendelser, 

antall respondenter og tilhørende svarprosent for 

alle de tre undersøkelsene.  

 

TABELL 8.3 

Svarprosenter for de tre respondentgruppene 
Respondent 
gruppe 

Respondent-
gruppens 
størrelse 

Antall 
besvarels
er 

Svar 
prosent 

Doktorgradskand
idater 1135 511 45 % 

Arbeidsgivere i 
UH-sektoren 249 92 37 % 

Arbeidsgivere i 
andre sektorer 253 89 35 % 

Kilde: DAMVAD 2012 

 

Vi vurderer svarprosenten for alle tre spørre-

undersøkelsene til å være tilfredsstillende for 

undersøkelser av denne karakter. Påliteligheten 

avgjøres ikke kun av svarprosentene, men også av 

bortfallet som vi kommer tilbake til i neste avsnitt.   

8.2.8 Bortfallsanalyse  

Doktorgradskandidater fra UiB  

DAMVAD har som nevnt brukt SSB som under-

leverandør til å identifisere og sende ut spørre-

skjemaer. Til tross for at SSB har de beste forut-

setninger for å identifisere respondentene ut fra 

deres adresseopplysninger, er det likevel ikke alle 

adresser som har vært gyldige. SSB har derfor 

mottatt ca. 100 returbrev med ukjent adressat, noe 

som betyr at den aktuelle doktorgradskandidaten 

ikke har hatt mulighet for å besvare spør-

reundersøkelsen. 

 

Fordelingen av svarene på sektorer fremgår av 

tabell 8.4. Som det fremgår av tabellen kommer 61 

pst. av besvarelsene fra doktorgradskandidater 

sysselsatt i universitets- og høyskole, samt i in-

stituttsektoren. Tilsvarende er 17 pst. ansatt i of-

fentlig sektor, mens 14 pst. er ansatt i privat sektor.  

 

Sammenligner vi denne fordelingen med register-

undersøkelsen stemmer tallene meget godt over-

ens. Vi vil likevel nevne at registerdataene er fra 

2009, mens spørreundersøkelsen er gjennomført i 

2012. 

 

Svarfordelingen for universitets- og høyskole, samt 

instituttsektoren og offentlig sektor er litt høyere 

enn registeranalysen tilsier.  Disse forskjellene kan 

trolig forklares ved de 8 pst., som inngår i kate-

gorien for ”annet” (jf. tabellen under). En vesentlig 

andel av respondentene har i det åpne svarfeltet 

angitt at de er ansatt i en privat FoU-virksomhet 

eller er dobbeltansatt i hhv. helse og sosial-

sektoren og ved et universitet. Vi må også her 

legge til at det har gått tre år mellom innsamling av 

datamaterialet til registeranalysen og spørre-

undersøkelsen.  

 

TABELL 8.4 

Fordelingen av besvarelser på ansettelsessektor 

 
Spørreskjema 
(2012) 

Registerundersøkelse 
(2009) 

UoH sektoren  47 % 45 % 

Instituttsektoren 14 % 20 % 

Offentlig 17 % 21 % 

Privat 14 % 13 % 

Annet 8 % 0 % 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av data fra 

spørreundersøkelsen og registerdata fra SSB 

 

Tabell 8.5 viser fordelingen av respondenter for de 

seks fakultetene på UiB. Tabellen viser at det ikke 

er systematisk bortfall i populasjonen på denne 

parameteren – selv om er det en under-

representasjon innen medisin, helse og odontologi. 

Noe av underrepresentasjonen kan eventuelt for-

klares av disse har registret seg under tverrfaglig 

og tekniske vitenskaper som ikke inngår i 

registerdata. 
 



 
 

60 NYE MULIGHETER PÅ ARBEIDSMARKEDET FOR DOKTORGRADSKANDIDATER | DAMVAD.COM 

TABELL 8.5 

Fordeling av faglig bakgrunn for 

spørreundersøkelsens respondenter, 

sammenlignet med fordelingen av avlagte 

doktorgrader i perioden 2005-2010 
Fakultet Spørreskjema  Registerdata 

avlagte  
doktorgrader 

Humanistiske fag 12 % 10 % 
Samfunnsvitenskap  11 % 10 % 

Matematikk/naturvitenskap  37 % 37 % 

Tekniske Vitenskaper 4 % NA 

Medisin, helse, odontologi  24 % 33 % 

Juss 2 % 2 % 

Psykologi 5 % 8 % 

Tverrfaglig 4 % NA 

Totalt 100 % 100 % 

N 529 1231 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av data fra 

spørreundersøkelsen og registerdata fra SSB 

 

For det tredje har vi undersøkt om det er skjevt 

bortfall knyttet til kandidatens kjønn. Tabell 8.6 

viser at det er en svak tendens til at kvinner svarer 

i større grad enn menn. Det er likevel ikke tilstrek-

kelig forskjell til å anta at det er systematisk 

bortfall.  

 

TABELL 8.6 

Fordeling av doktorgradskandidater på kjønn 
 Spørreskjema 

(2012) 
N Registerdata 

(2010) 
N 

Menn 51 % 271 56 % 691 

Kvinner 49 % 258 44 % 540 

Total 100 % 529 100 % 1231 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av data fra 

spørreundersøkelsen og registerdata fra NSD 

 

Til slutt har vi undersøkt om det er systematisk 

bortfall basert på avslutningsår for doktorgrads-

kandidatene (tabell 8.7) da dette kan ha betydning 

for kandidatens karriereforløp. Tabellen under 

indikerer en svak overrepresentasjon av doktor-

gradskandidater fra 2007 og 2008, men ikke til-

strekkelig til å anta bortfall. 

 

TABELL 8.7  

Fordelingen av doktorgradskandidater på 

avslutningsår år 
År Spørreskjema (2012) Registerdata 

(2010) 

2005 13 % 13 % 

2006 13 % 15 % 

2007 19 % 16 % 

2008 23 % 19 % 

2009 17 % 18 % 

2010 15 % 19 % 

Total 100 % 100 % 

 Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av data fra 
spørreundersøkelsen og registerdata fra NSD 

 

På bakgrunn av disse resultater vurderes det at 

det ikke er skjevt bortfall i svarene blant doktor-

gradskandidatene, noe som underbygger repre-

sentativiteten i undersøkelsen.  

 

Arbeidsgivere i universitets- og høyskolesektoren 

Tabell 8.8 viser fordelingen av svar i universitets- 

og høyskolesektoren sammenlignet med antallet 

utsendte invitasjoner. Det er god overensstem-

melse og ikke tegn på skjevt bortfall.  

 

TABELL 8.8 

Fordeling av svar sammenliknet med antallet 

utsendte invitasjoner 

 
Andel utsendte 

Invitasjoner 
Andel besvarelser 

Høyskoler  23 % 22 % 

Universiteter 77 % 78 % 

Totalt (N) 247 92 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av data fra spørreundersøkelsen 

 

Arbeidsgivere i privat, offentlig og instituttsektoren 

I spørreundersøkelsen er fordelingen av svarene 

fordelt på de ulike sektorene som angitt i tabell 8.9. 

Tabellen viser at helse- og sosialsektoren er over-

representert og offentlig sektor litt underrepre-

sentert. Det kan skyldes at noen organisasjoner i 

helsesektoren burde vært inkludert i offentlig sek-

tor.  
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TABELL 8.9 

Fordelingen av arbeidsgiver på de fire sektorer 

 
Spørreskjema 

(2012) 
Registerdata 

(2009)  

Instituttsektoren  26 % 22 % 

Helse og sosialsektoren  27 % 18 % 

Offentlig 
administrasjon/forvaltning  

9 % 13 % 

Privat sektor 39 % 46 % 

 Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av data fra 

spørreundersøkelsen og registerdata fra SSB 

 

Tabell 8.10 viser tegn på skjevt bortfall når det 

gjelder størrelsen på virksomhetene. Det er overre-

presentasjon av store virksomheter.  

 

TABELL 8.10 

Fordelingen av arbeidsgiver på organisasjons 

størrelse 
Antall ansatte Spørreskjema (2012) Registerdata (2009) 

0-9 5 % 13 % 

10-49 12 % 18 % 

50-99 6 % 9 % 

100-249 16 % 20 % 

250-499 9 % 11 % 

500+ 52 % 29 % 

N 92 282 

Kilde: DAMVAD 2012 på bakgrunn av data fra 

spørreundersøkelsen og registerdata fra SSB 

 

 

Sammenligner vi derimot organisasjonenes stør-

relse og sektor (tabell 8.13) finner vi at alle sektor-

ene er representert med ulik organisations-

størrrelse. De uheldige konsekvensene ved at det 

er en viss overrepresentasjonen av store organi-

sasjoner reduseres ved at disse er fordelt på alle 

sektorer.  

 

På bakgrunn av disse resultatene vil vi påpeke en 

viss overrepresentasjon av større organisasjoner 

blant arbeidsgiver utenfor universitets- og høy-

skolesektoren. Vi vurderer imidlertid ikke at det er 

systematisk bortfall som kan problematisere be-

svarelsenes reliabilitet og dermed analysens kon-

klusjoner.  

8.2.9 Dybdeintervju 

Med utgangspunkt i de to spørreundersøkelsene 

har vi valgt ut i alt 20 respondenter til oppfølgende 

kvalitative dybdeintervju (tabell 8.11).  

 

TABELL 8.11 

Fordelingen av respondenter for dybdeintervjuer 

Respondent gruppe Antall intervjuobjekter 

Doktorgradskandidater 8 

Arbeidsgiver - UoH 2 

Arbeidsgiver - Institutt 4 

Arbeidsgiver - Bedrifter 6 

Kilde: DAMVAD 2012 

 
 TABELL 8.12 

Organisationsstørrrelse gitt sektor  

(%-kolonne) Virksomhet/organisationsstørrelse 

Virksomheten/organisasjonen 
tilhører sektoren: 

0-9 10-49 50-99 100-249 250-499 
Over 

500 
Pst av 

sektorer 
N 

Instituttsektoren  0 % 18 % 36 % 35 % 20 % 13 % 22 % 18 

Helse og sosialsektoren  29 % 18 % 18 % 10 % 60 % 35 % 27 % 22 

Offentlig 
administrasjon/forvaltning 

0 % 0 % 18 % 25 % 10 % 17 % 15 % 12 

Privat 71 % 64 % 27 % 30 % 10 % 35 % 37 % 30 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 82 
 

Kilde: DAMVAD 2012 
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Kriterier for valg av doktorgradskandidater til inter-

vju 

Per 15. februar 2012 var det kommet inn 381 be-

svarelser hvorav 124 hadde svart at de gjerne ville 

deltatt i et kvalitativt dybdeintervju. Personene ble 

valgt ut for å sikre en jevn fordeling på kjønn, 

fagretning, sysselsetting (også de som står uten 

arbeid). Som det fremgår av tabell 8.14 repre-

senterer de utvalgte kandidatene fem av de seks 

fagområder på UiB. Det ble gjennomført i alt åtte 

intervju.  

 

Kriterier for valg av arbeidsgivere til intervju 

Det var per 15. februar 2012 kommet inn 108 be-

svarelser fra respondenter i UoH sektoren, og 15 

personer hadde svart at de gjerne ville delta i et 

kvalitativt dybdeintervju.  

 

For instituttsektoren og offentlig og privatsektor var 

det per 15. februar 2012 kommet inn 52 besvar-

elser, der 10 personer hadde svart at de gjerne 

ville delta i et kvalitativt intervju. 

 

 I UoH sektoren ble to personer utvalgt til dyb-

deintervju (begge fra universiteter) 

 

 I instituttsektoren ble fire personer valgt ut til 

dybdeintervju. Respondentene representerer 

et bredt utsnitt av institusjoner innenfor 

instituttsektoren. Respondentene er dessuten 

fordelt ut fra deres vurdering av UiB og dets 

rolle i karriereveiledning i spørreundersøk-

elsen. 

 

 I privat sektor ble seks personer valgt ut til 

dybdeintervju. De utvalgte intervjuobjektene 

representerte et bredt utsnitt av næringslivet, 

samtidig med at vi tok høyde for de fleste 

doktorgradskandidatene fra UiB ikke arbeider i 

Bergens-området. 

 

Alle intervjuene ble gjennomført som kvalitative 

dybdeintervju over telefon. Dybdeintervjuene om-

handlet de samme temaene som spørreunder-

søkelsen og DAMVAD utarbeidet en semi-

strukturert intervjuguide som dannet bakgrunnen 

for gjennomføringen av intervjuene (se billags-

rapporten for intervjuguide). 

 

TABELL 8.13  

Respondenter valgt ut til dybdeintervju 

Respondent gruppe Fagområde/Sektor  

Doktorgradskandidater Psykologi 

Doktorgradskandidater Samfunnsvitenskap  

Doktorgradskandidater Humanistiske fag 

Doktorgradskandidater Tekniske Vitenskaper 

Doktorgradskandidater Matematikk & naturvitenskap  

Doktorgradskandidater Matematikk & naturvitenskap  

Doktorgradskandidater Medisin & odontologi  

Doktorgradskandidater Medisin & odontologi  

Arbeidsgiver UoH 

Arbeidsgiver UoH 

Arbeidsgiver Institutt 

Arbeidsgiver Institutt 

Arbeidsgiver Institutt 

Arbeidsgiver Institutt 

Arbeidsgiver Bedrift 

Arbeidsgiver Bedrift 

Arbeidsgiver Bedrift 

Arbeidsgiver Bedrift 

Arbeidsgiver Bedrift 

Arbeidsgiver Bedrift 

Arbeidsgiver Helse og sosialsektoren  

Kilde: DAMVAD 2012 

 

8.3 Analyse av potensialet for økt 

sysselsetting  

I dette oppgaveelementet skulle vi se på poten-

sialet for økt sysselsetting doktorgradskandidater 

gjennom en spørreundersøkelse. Spørreunder-

søkelsen er rettet mot virksomheter som i dag ikke 

har ansatte med en forskerutdannelse fra UiB 

(eller forskerutdannede i det hele tatt), men hvor 

potensialet er til stede. 
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Populasjonen til spørreundersøkelse er definert på 

bakgrunn av en registerundersøkelse basert på 

propensity score matching. Propensity score mat-

ching er en sannsynlighetsmodell som kan brukes 

til å beregne sannsynligheten for at ha ansatt en 

doktorgradskandidat fra UiB. Sannsynligheten er 

beregnet ut fra virksomhetenes størrelse og brans-

je. På bakgrunn av denne analysen valgte vi ut 

virksomheter uten doktorgradsansatte som sta-

tistisk sett har samme sannsynlighet for å ha en 

doktorgradskandidat ansatt, som virksomhetene 

som allerede har doktorgradskandidater blant sine 

ansatte. 

 

I analysen fokuserer vi på private sektor til tross for 

at de private virksomhetene representerer en 

relativt liten andel av den samlede doktor-

gradssysselsettingen. Årsaken til dette er fordi det 

er her veksten i arbeidsmarkedet forventes å bli 

størst på sikt.  

 

Listen med anonymiserte virksomheter som 

potensielt kan ansette en doktorgradskandidat fra 

UiB ble overleverte til SSB, som identifiserte den 

konkrete virksomheten gjennom å avkode de 

anonyme CVR-nummerne
3
. Deretter har vi benyt-

tet samme prosedyre for utvikling og gjennom-

føring av spørreundersøkelsen som ved de øvrige 

to web-baserte spørreundersøkelsene. 

 

Tabell 8.14 viser antall inviterte respondenter, 

antall svar og svarprosent for spørreundersøkelsen 

rettet mot potensielle arbeidsgivere 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Virksomhetsnummer 

TABELL 8.14 

Svarprosent for respondentgruppen potensielle 

arbeidsgivere 
Respondent 
gruppe 

Respondent-
gruppens 
størrelse 

Antall 
besvarels
er 

Svar 
prosen
t 

Potensielle 
arbeidsgivere 

183 18 9,84 % 

Kilde: DAMVAD 2012 

 

På grunn av den lave svarprosenten behandles re-

sultatene i spørreundersøkelsen ikke kvantitativt i 

analysen. Resultatene integreres likevel på et kva-

litativt nivå og underbygger resultatene i avsnittet 

om fremtidens arbeidsmarked.  

 

8.4 Framskrivning av fremtidig etterspørsel 

etter doktorgradskandidater fra UiB 

Dette oppgaveelementet hadde som formål å 

undersøke den fremtidige etterspørselen etter 

doktor-gradskandidater fra UiB. Framskrivningen 

er laget med inspirasjon fra markedsandelsmodel-

len. Framskrivningen er gjennomført frem til 2020. 

8.4.1 Metode for framskrivning 

Etterspørselen defineres som den realiserte 

etterspørselen – dvs. den etterspørselen fra virk-

somheter som resulterer i et ansettelsesforhold. 

Dersom det i perioden 2003-2009 er en høyere 

etterspørsel enn tilsvarende tilbud regnes dette 

ikke inn i framskrivingen.  

 

Vi har i analysen valgt å fremskrive frem til år 

2020. Bakgrunnen for dette er at datagrunnlaget 

for framskrivningen kun dekker perioden 2003-

2009 på grunn av skift i bransjekoder. Vi har derfor 

vurdert at det ikke ville være mulig å foreta en sta-

tistisk robust framskrivning over en lengre tids-

periode. 

  

Markedsandelsmodellen impliserer at utviklings-

trender fra de siste årene anvendes som grunnlag 

for framskrivningen. Framskrivningen er betinget 
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dels av doktorgradskandidatenes andel av en 

årgang og dels av bransjens utvikling (dvs. Bran-

sjens andel av den totale sysselsettingen). 

 

Markedsandelsmetoden er særlig velegnet til 

framskrivninger i privat sektor, der den historiske 

tendensen (vekstraten) med rimelighet kan benyt-

tes som utgangspunkt for den fremtidige utvik-

lingen. Når det gjelder etterspørselen fra univer-

siteter og høyskoler vil etterspørselen i høy grad 

avhenge av andre faktorer som økonomiske bud-

sjetter og politiske beslutninger. 

 

Vi har likevel valgt å foreta en framskrivning basert 

på de samme forutsetningene som for de øvrige 

sektorene, da scenarioene i det offentlig tilskudds-

systemet ligger utenfor analysen. Vi har derfor an-

tatt at utviklingen vi så i perioden 2003-2009 fort-

setter fra 2010 til 2020.  

 

Dette impliserer en analyse i tre trin: 

 

I. Utviklingen i andelen doktorgradskandi-

dater innenfor bransjene frem mot år 2020 

II. Utviklingen i bransjenes andel av den 

samlede sysselsetting frem mot år 2020 

III. Utviklingen i den samlede sysselsettingen 

frem mot år 2020 

 

Først beregnes utviklingen i doktorgradsandelen 

av den samlede sysselsettingen i bransjer, etter-

fulgt av en utregning av den gjennomsnittlige årlige 

vekstraten for perioden.  

 

Deretter beregnes utviklingen i bransjenes andel 

av den samlede sysselsettingen frem mot år 2020. 

Utviklingen i denne andelen er ikke begrenset i 

selve framskrivningen, og vektes for å sikre at 

sysselsettingsandelen er 1 i 2020. 

 

Trinn 1 og trinn 2 gir henholdsvis andelen av 

kandidater i de enkelte bransjene og bransjenes 

andel av den samlede sysselsettingen. I trinn 3 

koblet vi andelene til den forventede samlede 

sysselsettingen i 2020.  

 

Den forventede samlede sysselsettingen i 2020 er 

hentet fra rapporten ”Tilbud og etterspørsel etter 

arbeidskraft etter utdanning, 1986-2025”, som SSB 

har offentliggjort. På bakgrunn av denne, kan 

sysselsettingsandeler omregnes til nominell 

etterspørsel.  

8.4.2  Mobilitetsanalysen 

Mobilitetsanalysen omfatter alle endringer i sys-

selsetting mellom de ulike sektorene blant doktor-

gradskandidater fra UiB i perioden 2003-2009.  

 

Analysen viser skiftene mellom de fire sektorene; 

både hvilken sektor de tidligere har vært ansatt i 

og den de nå er ansatt i. Beregninger av mobi-

liteten mellom bransjene er laget kumulativt for 

perioden, noe som sikrer et stort nok datagrunnlag 

for analysen.  

 

At beregningen er kumulativ betyr også et én per-

son kan skifte flere ganger mellom sektorene og 

dermed bidra flere ganger til datamaterialet. Sist-

nevnte er viktig, ettersom slik mobilitet er et utrykk 

for fleksibilitet mellom de ulike karriereveiene. 
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