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Forord 

Hva slags karrieremuligheter har man etter fullført grad ved Infomedia? Hvor lang tid tar det 

før man får jobb – og hvor havner man? I hvilken grad er studiene relevante for arbeidslivet? 

Hvordan oppleves kompetansen som har blitt tilegnet i løpet av studiene?  

Dette er noen av spørsmålene vi ønsket å få svar på i denne kandidatundersøkelsen. Gjennom 

å kartlegge de uteksaminerte studentenes studieerfaringer og videre karriereløp, vil instituttet 

kunne bruke resultatene til å kvalitetssikre vårt fagtilbud og utdanningens relevanse for 

arbeidslivet. Samtidig vil studentenes erfaringer hjelpe oss å veilede og informere dagens 

Infomedia-studenter om aktuelle jobb- og karrieremuligheter. 

Vitenskapelig assistent Eirik Nymark Esperås har hatt ansvaret for design av undersøkelsen 

og utforming av denne rapporten, med god veiledning fra førstemanuensis Jan Fredrik 

Hovden og førsteamanuensis Ole Johan Mjøs. Øvrige kontaktpersoner ved Institutt for 

Informasjons- og medievitenskap har vært professor Dag Elgesem og instituttleder Leif Ove 

Larsen. Seniorkonsulent Elin Zeiffert har bistått med innhenting av lister over uteksaminerte 

studenter. 

Bergen, 15. april 2014. 

Eirik Nymark Esperås 

Vitenskapelig assistent 

Institutt for informasjons- og medievitenskap 

Universitetet i Bergen 
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1 Om undersøkelsen 

Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i en internettbasert spørreundersøkelse som ble sendt 

ut via epost 29. januar 2013.  

713 tidligere studenter som tok en bachelor- og/eller mastergrad ved instituttet i perioden 

2005 til 2013 ble invitert til å delta, mens 355 av disse besvarte hele eller deler av surveyen. 

Dermed nådde vi en svarandel på 50 prosent. Om man trekker fra de nevnte returmeldingene, 

samt automatiske meldinger om respondenter som er i permisjon, sykefravær eller lignende, 

er den justerte og endelige responsraten på 53 prosent.  

Til respondenter som ikke besvarte skjemaet innen forhåndsoppgitte frister, ble det sendt ut i 

alt tre påminnelses-eposter; 3. februar, 10. februar og 17. februar. Én uke senere – 24. februar 

– ble websurveyen avsluttet og stengt for besvarelser. Vi har ikke mulighet til å koble den 

enkeltes besvarelse til verken navn eller epostadresse, noe vi også gjorde respondentene 

oppmerksom på i våre invitasjoner.  

1.1 Oppsummering 

1.1.1 Bakgrunn, hovedaktivitet og studietilknytning 

Undersøkelsen viser at de aller fleste uteksaminerte kandidater fra Institutt for informasjons- 

og medievitenskap i dag er i betalt arbeid. Den totale sysselsettingen blant respondentene er 

nemlig 94 prosent, og tilsvarer det NIFU fant blant samfunnsviterne ved norske universiteter i 

2013 (Arnesen et al. 2013: 41). Sysselsettingen blant kandidatene som har avsluttet sine 

studier, er høyest blant masterkandidatene 
1
 (97 prosent mot 92 prosent blant bachelorene). 

Blant masterne ser vi at sysselsettingen hos infoviterne og medieviterne er henholdsvis på 99 

og 95 prosent. Også på bachelornivå er sysselsettingen høyest blant kandidater fra 

informasjonsvitenskapelige program (97 mot 87 prosent). Ansettelsesforholdet blant masterne 

fremstår noe mer «permanent» enn blant bachelorkandidatene; 35 prosent av bachelorene som 

oppga noe form for arbeid som sin hovedaktivitet på undersøkelsestidspunktet, oppga å være 

selvstendig/frilanser, i et vikariat eller midlertidig ansatt. Den tilsvarende andelen blant 

bachelorene er på 22 prosent. 

                                                           
1
 Når vi i denne rapporten skiller mellom bachelor- og masterkandidater, skiller vi mellom kandidater med 

henholdscis bachelor og master som høyest oppnådd grad ved instituttet. Når vi unntaksvis omtaler 

«bachelorkandidater» som alle som har tatt en bachelor ved instituttet, blir dette spesifisert. 
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Hele seks av ti alumnier har blitt værende i Bergens-regionen etter endte studier ved 

Infomedia. To av ti har havnet i Oslo eller Akershus, mens nesten én av ti har flyttet til andre 

deler av Vestlandet. Langt flere bachelorkandidater fra infovitenskapelige fag var bosatt i 

Bergensregionen på undersøkelsestidspunktet, sammenlignet med medie-bachelorene. Sortert 

etter de ulike mastergradene, er variasjonene små. 

En overvekt av respondentene har ikke studert ved andre utdanningsinstitusjoner enn 

Infomedia. Blant de som har tatt annen utdanning, er det et klart flertall av respondenter med 

enkeltfag. Bachelorkandidatene fra medieprogrammene virker å ta tilleggsutdanning utenfor 

Infomedia noe oftere enn bachelorene i informasonsvitenskapelige fag, både når det gjelder 

enkeltfag, bachelorgrad og mest av alt mastergrad. Forskjellene gjelder også på masternivå: 

Av de som har fullført enn bachelorutdanning andre steder enn ved Institutt for informasjons- 

og medievitenskap, finner vi flere medievitere enn informasjonsvitere. 

1.1.2 Arbeidslivssituasjon 

Hva slags yrke har de uteksaminerte alumninene i dag? Blant bachelorkandidatene fra de 

medievitenskapelige programmene, arbeider de fleste med journalistikk. Videre følger 

kategorien film-/TV-teknikk som den mest frekventerte yrkeskategorien. Sammenligner vi 

bachelorkandidatene med masterkandidatene innenfor den medievitenskapelige delen, 

registrerer vi en tydelig nedgang i andelen journalister og teknisk ansatte i film- og TV-

bransjen. Derimot er det langt flere ansatte innenfor kommunikasjon/PR på masternivå kontra 

bachelornivå. Endelig er stillinger som av respondentene blir ansett som annet administrativt 

arbeid
2
 noe mer vanlig blant masterne.  

Blant bachelorkandidatene fra de infovitenskapelige programmene har over halvparten valgt 

yrker innenfor kategoriene systemutvikling/programmering eller dataingeniør/-tekniker. Blant 

de som har tatt master, ser vi at over seks av ti arbeider med systemutvikling/programmering, 

mens andelen dataingeniør/tekniker blir halvert. Innenfor begge programområder, ser vi at 

andelen innenfor salg-/serviceyrker er høyest på bachelornivå. Samtidig er andelen innenfor 

annet administrativt arbeid høyere blant respondentene med master som høyest oppnådde grad 

ved instituttet. 

I hvilken grad anser kandidatene sitt nåværende arbeid som relevant i forhold til sin utdanning 

fra Infomedia? De fleste betrakter arbeidsoppgavene og arbeidsstedet i sin nåværende jobb 

                                                           
2
 Yrkesklassifiseringen blir utdypt i kapittel 3.1. 
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som mest relevant i forhold til utdanningen, mens stillingsnivået derimot blir ansett som noe 

mindre relevant. Den samlede jobbrelevansen blir oppfattet som høyest blant 

masterkandidatene, og særlig blant masterne i informasjonsvitenskap (78 prosent, mot 67 

prosent blant medieviterne). Andelen kandidater som anser sitt arbeid som utdanningsrelevant 

er noe høyere i vårt utvalg sammenlignet med tidligere studier som omfatter studenter ved 

hele fakultetet (TNS Gallup 2011: 50-52). 

Omtrent dobbelt så mange alumnier fra de informasjonsvitenskapelige bachelorprogrammene 

som fra de medievitenskapelige programmene oppgir å være tilfreds med sin nåværende jobb. 

Ulikhetene er tilnærmet utvisket på masternivå.  

92 prosent av respondentene som oppga noen form for inntektsgivende arbeid som sin 

hovedaktivitet på undersøkelsestidspunktet, arbeider minst 100 prosent i gjennomsnitt per 

uke. Av disse er andelen klart høyest blant alumniene med master som høyest oppnådde grad. 

På masternivå er det noe flere informasjonsviterne enn medievitere som jobber minst 100 

prosent. Denne variasjonen er enda mer fremtredende på bachelornivå. Sammenlignet med 

tilsvarende data for masterkandidater ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB (TNS 

Gallup 2011: 35), er det en noe lavere andel blant våre masterkandidater som jobber 100 

prosent. 

En overvekt av alumniene har havnet i privat sektor. Blant de som havner i offentlig sektor, er 

det et markant flertall av kandidater fra de medievitenskapelige programmene. 

I alt 29 prosent av masterkandidatene oppgir at deres nåværende arbeid innebærer å lede 

andre. Her er andelen respondenter med lederansvar høyere blant medieviterne enn 

infoviterne. Blant bachelorkandidatene er andelen 24 prosent, mens variasjonen mellom 

medie- og informasjonsvitenskap er snudd: Lederandelen er høyest blant kandidatene fra de 

informasjonsvitenskapelige programmene.  

Cirka fire av ti respondenter oppga å tjene mellom 400 000 og 499 000 kroner brutto i året. 

Kandidater som oppga å tjene minst 600 000 brutto i året, utgjorde 8 prosent. En tilsvarende 

andel hevdet å tjene under 300 000. På masternivå tjener infoviterne jevnt over mer enn 

medieviterne; mens 52 prosent blant de førstnevnte tjener minst 500 000, er andelen 14 

prosent blant de sistnevnte. Naturlig nok er lønnsnivået noe lavere på bachelornivå, men 

forholdet mellom kandidater fra de medievitenskapelige og informasjonsvitenskapelige 

programmene holder seg nokså konstant.  
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1.1.3 Overgang mellom studier og jobb 

30 prosent av respondentene hevder å ha fått arbeid i løpet av tre måneder etter endt 

utdanning ved Infomedia, mens omtrent like mange fortsatte i jobben de hadde under 

studiene. Kandidatene fra informasjonsvitenskapelige program – både på bachelor- og 

masternivå – får oftest jobb før fullført utdanning. Medie-alumniene fortsetter langt oftere i 

jobben de hadde under studiene. 

Vi ser en viss forflytting i yrkes- og bransjetilhørighet i overgangen mellom kandidatenes 

første jobb og nåværende jobb. Både innenfor den medievitenskapelige og infovitenskapelige 

fagkretsen merker vi et svært betydelig tilsig til yrker som defineres som annet administrativt 

arbeid. Halvparten så mange kandidater arbeider i yrker som blir vi har karakterisert som salg 

og service og annet, om vi sammenligner deres nåværende (og ikke første) jobb med deres 

første jobb etter studiene. Nedgangen i særlig sistnevnte yrkeskategori kan tyde på på at færre 

havner i ikke-relevante når de har vært i mer enn ett arbeidsforhold etter studiene.  

Rundt én av ti påstår at hensynet til en framtidig yrkeskarriere var svært viktig for valget av 

utdanning, mens totalt tre respondenter mener at det omvendt var svært lite viktig. Blant 

masterne framstår yrkeshensynet sterkest hos infoviterne. På bachelornivå er forskjellene noe 

mindre, men også her virker noe flere kandidater fra de informasjonsvitenskapelige 

programmene å legge vekt på yrkeskarrieren i sitt studievalg. 

Under halvparten av bachelorkandidatene hevder at deres utdanning blir verdsatt på 

arbeidsmarkedet, og særlig få alumnier fra de medievitenskapelige bachelorprogrammene 

opplever dette. 40 prosent av medievitenskap-mastere mener at deres utdanning blir verdsatt 

på arbeidsmarkedet. Blant masterne i infovitenskap er andelen langt høyere: Hele 71 prosent. 

Kandidater fra begge nivå og programretninger vurderer den lønnede arbeidserfaringen ved 

siden av studiene som den mest avgjørende faktoren i overgangen fra studier til fast jobb. 

Ellers er det en tendens til at karakterer og oppgavetema blir ilagt en noe større betydning 

blant kandidatene fra den infovitenskapelige fagkretsen, mens medie-kandidatene legger noe 

mer vekt på frivillig arbeid. 

1.1.4 Evaluering av utdanningen 

I kandidatenes evaluering av ulike sider ved deres utdanning, virker det å være en 

gjennomgående større tilfredshet på masternivå kontra på bachelornivå. Tilfredsheten synes 

også å være noe høyere blant kandidater fra de informasjonsvitenskapelige programmene, 
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selv om ulikhetene ikke er like fremtredende her. I de kvalitative besvarelsene blir det 

fremvist et særlig engasjement rundt utdanningenes yrkesrelevanse, forholdet mellom teori og 

praksis i undervisningen samt graden av kontakt mellom instituttet og arbeidslivet. 

De aller fleste alumniene er fornøyde med det faglige innholdet i sine studier. Høyest er 

scoren hos masterne i medievitenskap, med en tilfredshet på 86 prosent
3
. Hos gruppen med 

lavest score; bachelorkandidatene i medievitenskapelige fag, utgjør andelen tilfredse 

kandidater likevel betydelige 77 prosent. Tilfredsheten med det sosiale miljøet er også høy, og 

varierer mellom 66 prosent og 70 prosent innenfor de ulike programmene og nivåene.  

Kandidatene er relativt fornøyd med undervisningskvaliteten. Selv om få alumnier hevder å 

være svært tilfreds med denne siden av utdanningen, har nesten ingen brukt den andre enden 

av skalaen. Innen hver kandidatgruppe er det dessuten et klart flertall av respondenter som 

oppgir å være nokså tilfreds. Undervisningskvaliteten får best skussmål blant masterne i 

informasjonsvitenskap (19 prosent svært tilfreds og 63 prosent nokså tilfreds).  

Blant alle faktorer i evalueringen, er kandidatene er mest negative til yrkes- og 

karriereveiledningen. Kun én og fire prosent er svært tilfreds med dette aspektet blant 

henholdsvis bachelor- og masterkandidatene, og over halvparten hos både bachelor- og 

masterkandidatene oppgir å være utilfredse. Alumniene fra de informasjonsvitenskapelige 

programmene gir en noe høyere score enn medievitenskap-alumninene. Vi ser derimot helt 

andre tendenser når vi studerer vurderingen av den oppgaveveiledningen: Både på bachelor- 

og masternivå er over halvparten tilfredse, og særlig på masternivå blir oppgaveveiledningen 

vurdert høyt – med en 43 prosent andel av svært tilfredse. De er svært få forskjeller i 

vurderingen til medieviterne og informasjonsviterne.  

Mønsteret i kandidatenes evaluering er helt i tråd med funnene i NIFUs seneste 

kandidatundersøkelse: Flere er fornøyd med «innholdet i utdanningen, enn med 

undervisningskvalitet og tilbakemelding/veiledning fra undervisningspersonalet» (Arnesen et 

al. 2013: 9). 

Avslutningsvis vil vi trekke ut de mest sentrale hovedlinjer i undersøkelsen: De alle fleste 

alumniene er i betalt og ikke minst relevant arbeid, og svært mange oppgir dessuten at de 

trives i dette arbeidet. Samtidig ser vi at størsteparten får jobb i løpet av de første månedene 

                                                           
3
 Vi har også målt gjennomsnittscoren i kandidatenes evalueringer i en skala fra én til fem, hvor førstnevnte 

svarer til svært utilfreds og sistnevnte svarer til svært tilfreds. Se vedleggstabell 10a-g. 
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etter utdanningens slutt. En stor overvekt hevder også at hensynet til en fremtidig 

yrkeskarriere utgjorde en betydelig faktor i deres valg av studier. Langt færre føler derimot at 

arbeidslivet verdsetter deres utdanning fra Infomedia, og særlig få opplever at instituttet ga en 

tilstrekkelig grad av yrkes- og karriereveileding underveis i studiene. Dette kan muligens 

framstå noe paradoksalt sett i sammenheng med kandidatenes jevnt over positive vurderinger 

av egen arbeidssituasjon.  

1.2 Relaterte undersøkelser 

De siste årene har Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) i samarbeid med TNS Gallup 

gjennomført flere alumni-/kandidatundersøkelser, hvor man har inkludert tidligere studenter 

ved alle byens offentlige institusjoner for høyere utdanninger. Disse har blitt gjort med to års 

mellomrom, og den siste ble gjennomført i 2011 (TNS Gallup 2011).  I 2014 gjorde 

Karrieresenteret i Bergen og Ideas2Evidence en lignende undersøkelse (Haugestøl et al. 

2014). Det er derimot første gang det gjennomføres en kartlegging av uteksaminerte studenter 

ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. 

Før sammenslåingen av Institutt for medievitenskap og Institutt for informasjonsvitenskap og 

opprettelsen av det nye instituttet i 2005, ble det gjort to alumniundersøkelser ved det 

daværende Institutt for medievitenskap. Den første ble utført i 1994 av Lars Arve Røssland og 

Geir Olav Håland, og var rettet til de da 25 uteksaminerte hovedfagsstudentene ved instituttets 

samfunnsvitenskapelige seksjon. I 1999 gjorde Roy Tore Jensen og Tone Lund-Olsen en 

tilsvarende kartlegging. Denne gang deltok 143 av 160 uteksaminerte studenter i den epost- 

og telefonbaserte undesøkelsen, både fra den opprinnelige HF- og SV-seksjonen. Vi kjenner 

dessverre ikke til noen tilsvarende undersøkelser ved det daværende Institutt for 

Informasjonsvitenskap.De nevnte undersøkelsene vil alle bli brukt som referanser i denne 

rapporten. Vi har valgt å videreføre flere av variablene fra både de interne og eksterne 

alumniundersøkelsene, slik at vi oppnår et fyldig sammenligningsgrunnlag.  

1.3 Utvalg 

Rapporten baserer seg på data fra 355 respondenter ved de åtte bachelorprogrammene og de 

tre masterprogrammene som ble tilbudt ved Institutt for informasjons- og medievitenskap i 

perioden 1.1.2005-31.12.2013 
4
. 

                                                           
4
 Kandidatene har blitt bedt om å oppgi de programmene de fullførte i denne bestemte perioden, men vi ser at en 

del respondenter har krysset av for både bachelor- og mastergrad, selv om kun sistnevnte grad ble avlagt i denne 

perioden. 
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 Medievitenskap, bachelor 

 Informasjonsvitenskap, bachelor 

 Journalistikk, bachelor (opprettet høst 2005) 

 Film- og TV-produksjon, bachelor (opprettet høst 2005) 

 Nye medier, bachelor (opprettet høst 2005) 

 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, bachelor 

 Kognitiv vitenskap, bachelor (opprettet høst 2006 – siste uteksaminering vår 2009) 

 Visuell kultur, bachelor (siste uteksaminering høst 2010) 

 Medievitenskap, master 

 Informasjonsvitenskap, master 

 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, master (siste uteksaminering vår 2010) 

Listen over de uteksaminerte studentene ble hentet fra Felles Studentregister (FS). Denne 

listen besto av 725 navn, hvorav 702 var registret med epostadresse. For å oppnå en mest 

mulig fullstendig liste, forsøkte vi å oppdrive epostinformasjon til de resterende alumniene via 

diverse søkemotorer på internett. Den endelige listen omfattet 713 epostadresser. Til 

sammenligning gikk Institutt for medievitenskaps nevnte arbeidsmarkedsundersøkelse (Jensen 

og Lund Olsen 1999) ut til 160 respondenter.  

1.4 Gjennomføring og opplegg 

Alumniundersøkelsen 2014 ble gjennomført som en webbasert spørreundersøkelse. 

Undersøkelsen ble utformet i programmet SurveyXact, og utvalget ble invitert per epost med 

en lenke til skjemaet samt informasjon om prosjektet. De som ikke hadde åpnet eller fullført 

skjemaet i løpet av fem dager, ble tilsendt en ny epost med påminnelse om å delta. Denne 

prosedyren ble gjentatt to ganger, med én ukes mellom. Spørreskjemaet ble stengt for 

besvarelser etter ytterligere én uke.  

Nedenfor følger prosjektets fremdriftsplan: 

 Utforming av skjema og innhenting av adresselister: 2. januar 2014 – 24. januar 2014 

 Utsending av survey: 29. januar 2014 

 Utforming av følgebrev: 31. januar 2014 

 Utsending av første påminnelse: 3. februar 2014 

 Utsending av andre påminnelse: 10. februar 
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 Utsending av tredje påminnelse: 17. februar 

 Survey stenges for besvarelser: 25. februar 

 Ferdigstillelse av førsteutkast: 18. mars 

 Ferdigstillelse av rapport: 22. april 

1.5 Svarandel 

Til sammen 355 av de 713 kandidatene i utvalget besvarte undersøkelsen, noe som gir en 

svarprosent på 50. Omfanget er på nivå med lignende undersøkelser; noe lavere enn NIFUs 

seneste kandidatundersøkelse (Arnesen et al. 2013) og høyere enn Studentsamskipnaden i 

Bergen og TNS Gallups undersøkelse av uteksaminerte studenter ved Bergens 

studieinstitusjoner (TNS Gallup 2011).  Svarprosenten må anses som tilfredsstillende. 

Totalt   Fullført Noen svar Ikke mottatt Aktivt 

fravær 

Frafalt  Tilhører ikke 

målgruppe 

713 330 23 40 3 1 2 

Tabell 1: Svarandel 

Etter første utsending mottok vi til sammen 43 eposter i retur. 40 av disse inneholdt 

automatiske meldinger om at adressene ikke lenger er i bruk. De resterende informerte om at 

respondenten var i sykefravær eller permisjon i den aktuelle perioden. Det høye antaller 

ubrukte epostadresser var forventet, da FS naturlig nok ikke oppdaterer studentenes 

kontaktinformasjon etter uteksaminering. Vi regner med at antallet i realiteten er langt høyere, 

men at det da gjelder epostkontoer som enda ikke har blitt avstengt. Disse er dessverre ikke 

mulig for oss å tallfeste. Én av respondentene falt fra surveyen på grunn av tekniske problem 

av ukjent art, mens to av respondentene oppga at de ikke hadde fullført noen utdanning ved 

Infomedia. Disse ble derfor ikke stilt flere av spørsmål, og ble videre registrert som ikke-

relevante respondenter. Det vites ikke hvorfor disse to figurerte i vårt opprinnelige utvalg.  

Om man tar hensyn til de nevnte faktorene, blir det endelige utvalget minsket fra 713 til 667 

adresser, og vi oppnår en endelig svarandel på 53 prosent. 

1.5.1 Antall besvarelser fordelt etter programtilhørighet 

I figurene nedenfor følger en oversikt over antall besvarelser vi mottok fra alumnier ved de 

enkelte programmene – både på bachelor- og masternivå, samt det totale antallet personer 

som var med i vårt utvalg fra hvert program. 



9 
 

 
Figur 1a: Antall besvarelser, bachelornivå. 

 
Figur 1b: Antall besvarelser, masternivå. 

1.5.2 Antall besvarelser fordelt etter årskull 

Vedleggstabell 1 viser en (noe ujevn) økning i antall uteksamineringer per år blant 

respondentene i perioden 2005 til 2013. Det er sannsynligvis flere grunner til dette. For det 

første regner vi med at antallet kandidater i utvalget øker kronologisk, da det har vist seg at 

adresselistene fra FS rommer visse mangler 
i
 og at vi derfor ikke har lykkes i å nå ut til alle 

kandidater fra de tre første årskullene. For det andre ble flere av programmene ved instituttet 

opprettet først i 2008 – tre år etter starten for vår utvalgsperiode. Følgelig betyr dette at 

antallet uteksaminasjoner var høyere fra og med 2011 enn det var i år 2005.  

Vi registerer for det tredje en viss kronologisk stigning i svarprosenten 
ii
. Vi forventer at dette 

langt på vei skyldes at andelen avstengte og ubrukte epostkontoer er høyest blant kandidatene 

fra de første kullene, som rimeligvis ikke har oppgitt noen kontaktinformasjon til universitetet 

siden den tid. 
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2 Kandidatenes bakgrunn, hovedaktivitet og studietilknytning 

Dette kapitlet presenterer kandidatenes studietilhørighet ved Infomedia, andre 

studietilhørigheter, nåværende hovedaktivitet, samt bosted.  

2.1 Nåværende hovedaktivitet 

Innledningsvis i skjemaet ble respondentene spurt om deres nåværende hovedaktivitet. Slik 

kunne vi på et tidlig stadium i undersøkelsen fastslå hvorvidt kandidatene var i 

inntektsgivende arbeid, samt hvilken form for arbeidsforhold dette innebar (fast ansatt, 

midlertidig ansatt/engasjement, vikariat, selvstendig/frilanser). Samtidig kunne vi avklare 

hvorvidt respondentene fortsatt studerte, søkte jobb eller var i permisjon. 
5
 

 

Figur 2a: Nåværende hovedaktivitet, medievitenskapelige fag. Bachelorkandidater (uten master) (N=99) og 

masterkandidater (N=98) 

 

Figur 2b: Nåværende hovedaktivitet, informasjonsvitenskapelige fag. Bachelorkandidater (uten master) (N=63) 

og masterkandidater (N=76) 

                                                           
5
 Vi opererte også med kategoriene hjemmeværende/ulønnet omsorgsarbeider, uføretrygdet og annet – vennligst 

spesifiser. De to første inneholdt ingen besvarelser, mens de sju svarene fra annet-kategorien ble senere rekodet 

til andre kategorier.  
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Når vi måler graden av arbeidsledighet blant respondentene, regner vi ikke med 

studentandelen. Da finner vi at den totale sysselsettingen (andelen fast ansatt, midlertidig 

ansatt, vikariat, selvstendig/frilanser) er 94 prosent. Dette er for øvrig tilsvarende det NIFU 

fant blant samfunnsviterne fra norske universiteter i 2013 (Arnesen et al. 2013: 41). Det må 

her understrekes at NIFUs kandidatundersøkelse avgrenser seg til kandidater som fullførte 

mastergrad tre år i forkant av studien, og at en del av våre bachelor- og masteralumnier har 

vært i arbeidslivet i en kortere periode. I undersøkelsen av uteksaminerte medievitere ved 

Institutt for medievitenskap i 1999 (Jensen og Lund-Olsen 1999), fant man at 98 prosent av 

utvalget var sysselsatt på undersøkelsestidspunktet. Sysselsettingen blant våre 

masterkandidater er på 97 prosent, mot 92 prosent blant bachelorkandidatene. Blant 

masteralumniene ser vi at sysselsettingen er høyest hos infoviterne med 99 prosent, mot 95 

prosent blant medieviterne. Vi har ikke mange nok svar fra det kortvarige IKT-programmet til 

at vi kan peke på noen bestemt tendens.
6
  

Blant bachelorstudentene som ikke har avlagt mastergrad og som ikke er studenter, har vi 

heller ikke mange nok besvarelser til å presentere tall fra hvert enkelt program. Disse 

programmene presenterer vi derimot i to grupper; medievitenskapelige fag (medievitenskap, 

journalistikk, film- og tv-produksjon, visuell kultur) og informasjonsvitenskapelige fag 

(informasjonsvitenskap, IKT, kognitiv vitenskap)
7
. Sysselsettingen hos førstnevnte gruppe er 

på 87 prosent, mot 97 prosent hos sistnevnte. Med andre ord er mønsteret det samme på 

bachelor- og masternivå; det kan altså se ut som at studenter fra informasjonsvitenskapelige 

fag har noe enklere for å få arbeid enn studentene fra de medievitenskapelige fagene. Den 

vesentlige andelen bachelorkandidater som på oppga å være studenter på 

undersøkelsestidspunktet, kan sannsynligvis forklares av at de har gått over på et 

masterprogram – og fortsatt studerer ved instituttet. 

Ansettelsesforholdet til bachelorkandidatene fremstår noe mindre «permanent» enn blant 

masterkandidatene. 35 prosent av bachelorene som oppga noe form for arbeid som sin 

hovedaktivitet på undersøkelsestidspunktet, oppga å være selvstendig/frilanser, i vikariat eller 

midlertidig ansatt/i et engasjement. Den tilsvarende andelen hos masterne er på 22 prosent. 

Følgelig er det flere mastere enn bachelorere som er i fast arbeid. 

                                                           
6
 Av den grunn kommer vi heller ikke til å referere fra disse tallene i rapporten. I likhet med alle andre program i 

utvalget, vil de likevel bli inkludert i vedleggstabellene. 
7
 Denne inndelingen er ikke fri for implikasjoner. Noen av programmene er både tverrfaglige (nye medier) og 

tverrinstitusjonelle (kognitiv vitenskap, IKT, visuell kultur). 
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Vi vil understreke at kategorien selvstendig/frilanser kan framstå noe uklar, om vi skal 

definere sysselsetting ut i fra variabelen for nåværende hovedaktivitet. Vi kan ikke se bort i 

fra at denne kategorien har blitt valgt av respondenter som heller burde bli definert som 

arbeidsledige, da kategorien ikke blir presisert ut i fra inntektsforhold. 

I Karrieresenterets kandidatundersøkelse fra 2011, oppga 54 prosent av respondentene fra 

UiB å være i fast ansettelse på undersøkelsestidspunktet (TNS Gallup 2011: 33). Interessant 

nok er denne andelen nøyaktig lik andel som i vår studie.  

I vedleggstabell 2 har vi fordelt den nåværende hovedaktiviteten til bachelor- og 

masterkandidatene fra de ulike programmene etter år for uteksaminasjon. Som ventet ser vi at 

både den totale sysselsettingen og andelen fast ansatte er lavere blant nylig uteksaminerte 

kandidater enn blant de som har vært i arbeidslivet i en lengre periode.  

2.2 Bosted 

«Hjerneflukt» er en velbrukt term i den norske og bergenske medieoffentligheten. Stadig kan 

man lese om en (påstått) tendens til at høyt utdannede akademikere søker mot attraktive 

jobber i Oslo-regionen framfor å bli værende i Bergen (Bergens Tidende 2014, Kvile 2012a, 

Kvile 2012b, Nygård 2012). 

I Karrieresenterets seneste kandidatundersøkelse i Bergen, ble det blant annet pekt på at et 

slikt rykte var betydelig overdrevet (Haugestøl et al. 2014). I stedet kunne man snakke om en 

«hjernegevinst»: Så mange som 51 prosent av kandidatene hadde arbeid i Hordaland på 

undersøkelsestidspunktet, mot 23 prosent i Oslo og Akershus. Mens 72 prosent og 51 prosent 

av kandidatene fra henholdsvis HiB og UiB arbeider i Hordaland, hadde kun 22 prosent av 

kandidatene fra NHH blitt værende i fylket etter studiene. Halvparten av NHH-kandidatene 

hadde fått arbeid i Oslo (Tjeldflåt og Ryste 2014). 

Kandidatundersøkelsen ved Institutt for medievitenskap fra 1999 viser at 52 prosent av de i alt 

160 uteksaminerte studentene i perioden 1986-1999 jobbet på Vestlandet på 

undersøkelsestidspunktet, og at 43 prosent av disse arbeidet i Bergen og omegn. 24 prosent 

jobbet derimot i Oslo (Jensen og Lund-Olsen 1999: 22). 
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Figur 3a: Kandidatenes nåværende bosted, medievitenskapelige program. Bachelor (uten master) (N=99) og 

master (N=98) 

 

Figur 3b: Kandidatenes nåværende bosted, informasjonsvitenskapelige program. Bachelor (uten master) (N=63) 

og master (N=78) 

Denne rapporten tyder på at den såkalte hjernegevinsten har forsterket seg: 60 prosent av de 

uteksaminerte studentene har blitt værende i Bergens-regionen etter endte studier ved 

Infomedia. 20 prosent havner i Oslo eller Akershus, mens 9 prosent har flyttet til andre deler 

av Vestlandet. Vi ser også at flere bosetter seg i utlandet enn i regionene Sørlandet, Midt-

Norge og Nord-Norge til sammen. 

Andelen respondenter bosatt i Bergensregionen er høyest blant bachelorkandidatene (62 

prosent). En viktig grunn er nok at mange av de uteksaminerte bachelorstudentene var 

underveis i masterstudiene på tidspunktet da undersøkelsen ble gjort. Altså har noe færre 

masterstudenter blitt værende i Bergensregionen etter studiene; nærmere bestemt 58 prosent. 

Blant disse er det en svak økning av bosatte i Oslo og Akershus, med 22 prosent kontra 17 
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prosent hos kandidatene med kun bachelorgrad. Dersom man derimot utelukker besvarelser 

fra respondenter som fortsatt studerer, er forskjellene nærmest helt utvisket. 

Man kan observere relativt tydelige variasjoner i bostedsmønster blant studenter fra de ulike 

fagretningene på bachelornivå. 57 prosent av studentene som har fullført en bachelorgrad i 

medievitenskapelige fag var bosatt i Bergensregionen på undersøkelsestidspunktet, mot 72 

prosent av studentene med bachelorgrad innenfor de informasjonsvitenskapelige 

programmene.  

Sortert etter de ulike mastergradene, er variasjonene mindre fremtredende: 61 prosent av alle 

uteksaminerte medievitere var bosatt i Bergensregionen, mot 55 prosent blant infoviterne. Det 

er ingen skiller i andelen Oslo/Akershus-beboere mellom medieviterne og 

informasjonsviterne.  

Undersøker man de enkelte programmene (uten å skille mellom bachelorkandidater med og 

uten mastergrad), skiller journalistkandidatene seg ut: Her bor kun 37 prosent i Bergen og 

omegn. Her er det langt flere som per i dag bor i Oslo/Akershus enn blant kandidatene fra de 

andre programmene (vedleggstabell 3).  

2.3 Tilleggsutdanning 

De fleste kandidatene har ikke tatt noen høyere utdanning ved andre utdanningsinstitusjoner 

enn Infomedia (vedleggstabell 4a-d). Ingen respondenter har fullført noen grad ved Infomedia 

etter de har tatt en master andre steder, men vi finner derimot at totalt åtte respondenter har 

gjort det motsatte. Blant de som har tatt annen utdanning, er det en klar overvekt av studenter 

som har tatt enkeltfag. Av respondentenes kvalitative besvarelser finner vi at dette ofte dreier 

seg om poststudier etter graden ved Infomedia, eller avbrutte studieløp i forkant av 

Infomedia-utdanningen. 

Bachelorkandidatene (uten mastergrad) fra de medievitenskapelige programmene virker å ta 

tilleggsutdanning utenfor Infomedia noe oftere enn bachelorene i informasonsvitenskapelige 

fag, både når det gjelder enkeltfag, bachelorgrad og mest av alt mastergrad. Forskjellene 

gjelder også på mastergrad: Av de som har fullført enn bachelorutdanning andre steder enn 

ved Infomedia, er det en liten overvekt medievitere (28 prosent mot 23 prosent blant 

infoviterne). Om man ser på andelen som har tatt enkeltfag ved andre institusjoner er 

forskjellene mer betydelige, med hele seks av ti medievitere mot rundt tre av ti infovitere. 
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De som oppga å ha fullført utdanning(er) andre steder enn ved Infomedia, ble bedt om å 

spesifisere hvilket studium og hvilken utdanningsinstitusjon dette gjaldt. Vi ser her en klar 

overvekt av humanistiske og andre samfunnsvitenskapelige fag, som blant annet 

(uspesifiserte) språkfag, litteraturvitenskap, nordisk, journalistikk, økonomi og sosiologi. 

Flere tar humanistiske utdannelser før de begynner ved Infomedia, mens de 

samfunnsvitenskapelige fagene er i flertall blant respondentene som har studert etter tiden ved 

Infomedia. Ellers ser vi at de aller fleste kommer fra utdanninger tilbudt ved andre institutt 

ved Universitetet i Bergen. 

Også blant de som har tatt enkeltfag i forkant av Infomedia-studiene, er overvekten av HF- og 

SV-fag tydelig. Ser man derimot på enkeltfag som er tatt i etterkant, er bildet annerledes. 

Typisk her er ledelsesfag fra BI og NHH («Executive kveldskurs», «regnskap strategi og 

ledelse», «prosjektledelse 1») og informasjons- og kommunikasjonsfag («kreativ webdesign 

og kommunikasjonsarbeid», «digital markedskommunikasjon») 

I NIFUs kandidatundersøkelse (Arnesen et al. 2013: 25), blir tilleggsutdanning definert som 

minst ett års høyere utdanning som ble fullført før og/eller etter referanseutdanningen. Her 

finner de at 51 prosent av samfunnsviterne i utvalget oppfyller disse betingelsene. Selv om vi 

opererer med noe ulike kategorier, indikerer våre data langt på vei at andelen studenter som 

har tatt en tilleggsutdanning er noe lavere blant våre masterkandidater (vedleggstabell 4a-d). 
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3 Kandidatenes arbeidslivssituasjon 

I det følgende presenterer vi respondentenes nåværende yrke, grad av jobbtilfredshet/-

utilfredshet, samsvar mellom innhold i utdanningen og innhold i arbeidet, ukentlige 

arbeidstid, sektortilhørighet, personalledelse og endelig lønnsvariasjoner. 

3.1 Nåværende yrke 

Alle respondentene som oppga noe form for inntektsgivende arbeid i spørsmålet om 

nåværende hovedaktivitet, ble bedt om å oppgi sitt nåværende yrke med utgangspunkt i 

fjorten
iii

 yrkeskategorier. Som figur 4a og 4b viser, har vi valgt å benytte oss av de samme 

kategoriene for både informasjonsvitenskap-alumnier og medievitenskap-alumnier. 

 

Figur 4a: Respondentenes yrke/bransjetilhørighet. Bachelor (uten master) i medievitenskapelige program 

(N=46), master i medievitenskap (N=91). 

Blant bachelorkandidatene fra de medievitenskapelige fagene, er yrkeskategorien 

journalistikk oftest oppgitt (22 prosent). Videre følger kategorien film-/TV-teknikk med 17 

prosent. 

Sammenligner vi bachelorkandidatene med masterkandidatene, observerer vi en tydelig 

nedgang i andelen journalister og teknisk ansatte i film- og TV-bransjen. Derimot er det langt 

flere ansatte innenfor kommunikasjon/PR på masternivå kontra bachelornivå. Endelig er 

stillinger som av respondentene blir ansett som annet administrativt arbeid noe mer vanlig 

blant masterne. 
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Figur 4b: Respondentenes yrke/bransjetilhørighet. Bachelor (uten master) i informasjonsvitenskapelige program 

(N=37), master i informasjonsvitenskap (N=76). 

Naturlig nok er det helt andre stillingstyper som går igjen hos alumniene fra de 

informasjonsvitenskapelige programmene, og da først og fremst kategoriene 

systemutvikling/programmering og dataingeniør/-tekniker. I førstnevnte kategori finner vi 

hele 64 prosent av masterne samt 30 prosent av bachelorkandidatene. En tilsvarende andel 

blant bachelorene har valgt kategorien dataingeniør/-tekniker, mot 13 prosent blant masterne. 

Alle variasjoner mellom alle studieprogrammer er presentert i vedleggstabell 5. 

I spørreskjemaet har vi oppfordret kandidatene til å beskrive sitt nåværende arbeid med egne 

ord. Slik har vi i mange tilfeller benyttet muligheten til å rekode besvarelser inn i mer 

spesifiserte kategorier, særlig fra annet-kategorien. Likevel er det en del besvarelser som ikke 

passer inn i noen av de øvrige, og som derfor blir værende i denne kategorien. Blant 

yrkesbeskrivelsene som havner her, må de fleste sies å være lite relevante for utdanningene 

som blir tilbudt ved Infomedia. Her finner vi blant annet en helsearbeider, vaktmester, 

treningsinstruktør og en postansatt. I annet administrativt arbeid, er det derimot en høy 

forekomst av saksbehandling, rådgivning, konsulentvirksomhet og prosjektarbeid innenfor 

områder som bank/forsikring, akademia, forlags- og mediebransjen. Kategorien for 

kulturarbeid omfatter blant annet rådgiverstillinger, konsulentstillinger og lederstillinger 

innen festivaler, utøverorganisasjoner og museer, samt kommunale kulturkontor, bibliotek og 

kinoer. Innenfor salg-/servicemedarbeider-kategorien ser stillingsbeskrivelser som blant annet 

kundekonsulent, butikkmedarbeider, HR-konsulent og salgsmedarbeider. 
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3.2 Jobbtilfredshet 

Selv om kandidatenes vurdering av jobbtilfredshet i høyeste grad er subjektive og kan kobles 

til en rekke faktorer som ikke kan fanges opp i en undersøkelse som denne, er det likevel 

interessant å studere slike data i sammenheng med objektive variabler som kategoriserer yrke 

og utdanning.  

For å få kunnskaper om nettopp dette, har respondentene fått spørsmålet «alt i alt – i hvilken 

grad er du tilfreds med din nåværende jobb?» samt fem kategorier som beskriver grad av 

tilfredshet/utilfredshet. Fordelt mellom medievitenskapelige og informasjonsvitenskapelige 

fag, ser vi følgende resultater:  

Medievitenskapelige program 

 

Figur 6a: Grad av tilfredshet/utilfredshet med nåværende arbeid, medievitenskapelige program. 

Bachelorkandidater (uten master) (N=99) og masterkandidater (N=98)  

Infovitenskapelige program 

 
Figur 6b: Grad av tilfredshet/utilfredshet med nåværende arbeid, infovitenskapelige program. 

Bachelorkandidater (uten master) (N=63) og masterkandidater (N=76)  

Jobbtilfredsheten er langt høyere blant alumniene fra de informasjonsvitenskapelige 

bachelorprogrammene enn fra de medievitenskapelige programmene. Mens 31 prosent i 

sistnevnte gruppe oppgir å være svært tilfreds med sitt nåværende arbeid, er andelen på hele 

63 prosent hos sistnevnte. Andelen av (nokså) utilfredse er tre ganger så høy blant 

mediekandidatene som blant infokandidatene. Ingen bachelorkandidater oppgir å være svært 

utilfreds.  

Om man sammenligner den totale jobbtilfredsheten blant bachelorkandidatene med de som 

har mastergrad (eller både master- og bachelorgrad) fra instituttet, er ikke forskjellene like 
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tilfredse, mot fire av ti bachelorkandidater. Innenfor den medievitenskapelige retningen er 

rundt tre av ti bachelorkandidater svært tilfreds, mot fire av ti mastere. 

Ulikhetene mellom programmene er bortimot utvisket ut på masternivå: Andelen svært 

tilfredse er tilnærmet lik mellom medieviterne og infoviterne. Riktig nok er den totale 

tilfredsheten noe høyere blant sistnevnte.  

3.3 Jobbrelevans: Samsvar mellom utdanning og arbeid 

For å indikere hvorvidt og i hvilken grad ulike aspekt ved kandidatenes arbeid samsvarer med 

innholdet i deres utdanning, har vi respondentene fått spørsmålet «hvor relevant vurderer du 

følgende sider ved din nåværende jobb, i forhold til din utdanning fra Infomedia?». Batteriet i 

skjemaet ble delt inn i variablene arbeidsgiver/arbeidssted, arbeidsoppgaver og endelig 

stillingsnivå.  

     Medievitenskapelige program, bachelor 

 

Figur 7d: Samsvar mellom utdanning og arbeid. Bachelorkandidater (uten master) i medievitenskapelige fag 

(N=99) 

     Medievitenskap, master 

 

Figur 7a: Samsvar mellom utdanning og arbeid. Masterkandidater i medievitenskap (N=98) 

     Informasjonsvitenskapelige program, bachelor 

 

Figur 7c: Samsvar mellom utdanning og arbeid. Respondenter fra informasjonsvitenskapelige bachelorprogram 

(uten master) (N=63) 
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     Informasjonsvitenskap, master 

 
Figur 7b: Samsvar mellom utdanning og arbeid. Masterkandidater i informasjonsvitenskap (N=74)  

Både når det kommer til stillingsnivå, arbeidsoppgaver og arbeidsgiver/arbeidssted, ser vi en 

tydelig overvekt av kandidater som anser sitt arbeid som (nokså eller svært) relevant. Blant de 

tre indikatorene, er det arbeidsgiver/arbeidssted som blir vurdert som mest relevant. En noe 

lavere andel betrakter arbeidsoppgavene som utdanningsrelevante, mens færrest mener at 

stillingsnivået samsvarer med innholdet i utdanningen. Dette kan tolkes som at de fleste 

kandidater får jobb i en relevant bransje, men at noe færre opplever den bestemte stillingen 

som relevant. Om vi slår sammen de tre ulike indikatorene for utdanningsrelevans i arbeidet, 

finner vi at 28 prosent anser sitt nåværende arbeid som svært utdanningsrelevant, og at 39 

prosent mener det er nokså relevant.  

Jobbrelevansen blir oppfattet som høyest blant masteralumniene. Blant medieviterne mener 

19, 23 og 30 prosent at henholdsvis stillingsnivå, arbeidsoppgaver og arbeidsgiver/arbeidssted 

er relevant for utdanningen. Blant infoviterne er andelen langt høyere i alle tre kategorier. Om 

vi ser på gjennomsnittet av besvarelsene fra de tre delvariablene, mener 40 prosent av 

infoviterne at arbeidet er svært relevant. Blant medieviterne er andelen 23 prosent. 

Blant alumnier med bachelor som høyest oppnådde grad, deler vi inn mellom kandidater fra 

de medievitenskapelige og informasjonsvitenskapelige programmene. Ulikhetene er ikke like 

fremtredende. Forekomsten av besvarelser innenfor kategorien svært relevant er høyest blant 

mediestudentene. Likevel gjelder dette også i den motsatte enden av skalaen. Andelen som 

anser sitt arbeid som svært lite studierelevant, er høyest blant mediealumniene. 

Karrieresenteret i Bergen sin kandidatundersøkelse fra 2011 (TNS Gallup 2011: 50-52) finner 

at henholdsvis 54, 51 og 60 prosent av kandidatene fra SV-fakultetet ved UiB anser sitt 

stillingsnivå, sine arbeidsoppgaver og sin arbeidsgiver som relevant i forhold til utdanningen. 

Jevnt over ser vi at prosentandelene er noe høyere i vårt utvalg. 
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3.4 Andel som jobber heltid 

92 prosent av respondentene som oppga noen form for inntektsgivende arbeid som sin 

hovedaktivitet på undersøkelsestidspunktet, arbeider minst heltid (100 % eller mer i en normal 

arbeidsuke) i sin nåværende jobb (vedleggstabell 6). 10 prosent av disse jobbet mer enn 100 

prosent per uke, mens 8 prosent var i deltidsstillinger på undersøkelsestidspunktet. 

Av de som minst jobber 100 prosent i uken, er andelen klart høyest blant alumniene med 

master som høyest oppnådde grad (96 prosent kontra 83 prosent). På masternivå er det noe 

flere informasjonsviterne enn medievitere som jobber minst 100 prosent. Ulikhetene er mer 

fremtredende på bachelornivå: Mens 97 prosent av bachelorkandidater (uten master) fra de 

informasjonsvitenskapelige programmene jobbet heltid på undersøkelsestidpunktet, var 

andelen 83 prosent hos medie-kandidatene.  

Sammenligner vi med data fra Karrieresenteret i Bergen sin kandidatundersøkelse (TNS 

Gallup 2011: 35), kan vi nevne at 97 prosent av masterne i deres utvalg jobbet fulltid på 

undersøkelsestidspunktet, samt 89 prosent av bachelorene. Mest relevant er tallene for Det 

samfunnsvitenkapelige fakultet, som viser en nesten tilnærmet andel i fulltidsstillinger; 94 

prosent.  

3.5 Privat og offentlig sektor 

En overvekt av alumniene som har besvart undersøkelsen, og som på 

undersøkelsestidspunktet var i inntektsgivende arbeid, har havnet i privat sektor. Dette gjelder 

nærmere bestemt 166 respondenter, som utgjør 65 prosent av de som oppga noen form for 

inntektsgivende arbeid som sin hovedaktivitet. Jevnt over er tendensen at kandidatene fra de 

medievitenskapelige fagene oftere havner i offentlig sektor enn info-kandidatene.  

 

Figur 5a: Sektortilhørighet blant respondenter med inntektsgivende arbeid. Medievitenskapelige program. 

Bachelor (uten master) (N=46), master (N=91). 
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Figur 5b: Sektortilhørighet blant respondenter med inntektsgivende arbeid. Informasjonsvitenskapelige 

program. Bachelor (uten master) (N=36), master (N=75). 

Dette gjelder også for masternivå. 4 av 10 medievitere har oppgitt at de arbeider i statlig 

sektor, mens 1 av 10 jobber i fylke eller kommune. Det må her understrekes at «statlig sektor» 

er et noe vagt begrep, og vi må ta høyde for at respondenter som arbeider i uavhengige men 

statlig finansierte institusjoner velger å karakterisere seg som statlig ansatte. Besvarelser som 

av denne grunn havnet i annet-kategorien, ble i ettertid rekodet i kategorien for statlig sektor. 

Det gjelder også respondenter som oppgir å jobbe i foretak med både statlig og privat 

eierskap, hvor førstnevnte er i overvekt. 

Andelen masterkandidater i medievitenskap er omtrent den samme som ble funnet i 

alumniundersøkelsen i 1999: 43 prosent. Blant informasjonsviterne finner vi derimot 17 

prosent statlig ansatte, mens hele 78 prosent har havnet i det private.  

Ser man på sektortilhørighet blant alumnier med bachelorgrader fra hvert enkelt program 

(vedleggstabell 7), vil man gjerne forvente at en stor overvekt av de uteksaminerte 

journaliststudentene blir rekruttert til det private. Kun to av de elleve respondentene hadde 

havnet i ikke-privat sektor, nærmere bestemt i kommunal sektor og i en interesseorganisasjon. 

Blant studentene med bachelorgrad visuell kultur, jobber derimot over halvparten i offentlig 

sektor. Også blant alumnier fra film- og tv-produksjon, kognitiv vitenskap og nye medier 

finner vi en tydelig overvekt av ansatte i privat sektor. 

3.6 Lederansvar 

Yrkeskategoriene i avsnittet ovenfor forteller lite om hvilket ansvars- og stillingsnivå 

alumnienes arbeid medfører. Derfor har vi også inkludert en variabel for lederansvar, hvor 

respondentene blir bedt om å oppgi hvorvidt de i sitt nåværende arbeid har ansvar for å lede 

andre ansatte (vedleggstabell 8). 
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I alt 28 prosent oppgir at deres nåværende arbeid innebærer å lede andre. Blant kandidatene 

som har tatt en mastergrad, er andelen én prosent høyere. Av de som kun har en bachelor fra 

Infomedia og som oppgir å være i inntektsgivende arbeid, er andelen 24 prosent. Det må her 

understrekes at det totale antallet respondenter er vesentlig lavere her. 

Andelen respondenter med lederansvar høyest blant masterne i medievitenskap (31 kontra 24 

prosent blant infoviterne). Blant bachelorkandidatene derimot, er andelen med lederansvar i 

sitt nåværende arbeid høyest blant kandidatene fra de informasjonsvitenskapelige 

programmene. Her har tre av ti lederansvar, mot to av ti hos bachelorkandidatene fra 

medieprogrammene.  

3.7 Lønnsvariasjoner 

Alle respondenter har fått muligheten til å oppgi sin nåværende brutto årslønn med 

utgangspunkt i åtte lønnskategorier. I denne delen av presentasjonen vil vi kun vise til 

besvarelsene fra respondentene som på undersøkelsestidspunktet hadde noen form for 

inntektsgivende arbeid som sin hovedaktivitet, nærmere bestemt respondentene som på 

tidspunktet var fast ansatt, midlertidig ansatt, i et vikariat eller selvstendig/frilanser. Det 

betyr dermed at respondentene som oppga å være jobbsøker, student, hjemmeværende/ulønnet 

omsorgsarbeider eller uføretrygdet, ikke blir inkludert her. 

 

Figur 8a: Lønnsvariasjoner, kandidater fra medievitenskapelige program som på undersøkelsestidspunktet var i 

arbeid. Bachelor (uten master) (N=48). Master (N=90) 
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 Figur 8b: Lønnsvariasjoner, kandidater fra informasjonsvitenskapelige program som på 

undersøkelsestidspunktet var i arbeid. Bachelor (uten master) (N=37). Master (N=81) 

Til sammen tjener cirka fire av ti mellom 400 000 og 499 000 kr i året
iv

, mens nesten to av ti 

tjener mellom 500 000 og 599 000. Respondentene som oppga å tjene minst 600 000 brutto i 

året, utgjorde 8 prosent. En tilsvarende andel oppga å tjene under 300 000. 

Lønnsforskjellene mellom bachelor-alumniene og master-alumniene er krystallklare: 35 

prosent blant de sistnevnte tjener i dag 500 000 eller mer, mot 8 prosent blant de førstnevnte. I 

det nedre lønnssjiktet er variasjonen dermed motsatt; 14 prosent av bachelor-kandidatene 

tjener under 300 000, mot 5 prosent blant masterne. Vi vil her minne om at 22 av studentene 

som kun har tatt bachelorgrad ved Infomedia, har fullført en masterutdanning ved andre 

utdanningsinstitusjoner, og at dette ventelig vil spille inn på lønnsvariasjonene. 

Vi merker oss også at alumniene med en mastergrad i informasjonsvitenskap jevnt over tjener 

mer enn masterne i medievitenskap. Mens 89 prosent blant de førstnevnte tjener minst 400 

000, er andelen 74 prosent hos de sistnevnte. I tillegg finner vi at 52 prosent av 

informasjonsviterne tjener mer enn 500 000, mot 14 prosent av medieviterne. Blant 

kandidatene på bachelornivå (uten master) er tendensen den samme som på masternivå: 

Alumniene fra informasjonsvitenskapelige fag tjener mest. For eksempel ser vi at dobbelt så 

mange fra de informasjonsvitenskapelige programmene tjener mellom 500 000 og 599 000, 

om vi sammenligner med kandidatene fra medieprogrammene. 

Som vedleggstabell 9 viser, er det visse lønnsulikheter mellom kvinner og menn, men bildet 

er ikke helt entydig. På den ene siden ser vi at det er en noe høyere mannsandel i de to laveste 

lønnskategoriene. Likevel er det en mannsovervekt i alle stigende lønnskategorier fra og med 

500 000 – 549 000. Alt i alt kan vi nok hevde at mennene i utvalget tjener noe mer enn 

kvinnene. Man bør likevel være forsiktig med å tolke tallene som tegn på en direkte 
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sammenheng mellom kjønnstilhørighet og lønn. Mer sannsynlig er det nok at valget av 

utdanningsprogram har en større innvirkning på lønnen, og at lønnen ofte er høyest i de 

mannsdominerte informasjonsvitenskapelige studiene enn de noe kvinnedominerte medie-

studiene.  
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4 Overgang mellom studier og jobb  

Dette kapitlet presenterer spørsmålene knyttet til alumnienes ansettelsesforhold og 

bransjetilknytning i første inntektsgivende arbeid, respondentens situasjon etter fullført 

utdanning ved Infomedia, og tidsrom mellom studiene og første inntektsgivende arbeid. Her 

finner man også data knyttet til respondentenes oppfatning om arbeidsmarkedets verdsetting 

av utdanningen fra Infomedia, samsvaret mellom utdanning og arbeid samt hensynet til 

yrkeskarriere i valg av utdanning. Til slutt presenterer vi kandidatenes vurdering av 

potensielle betydningsfulle faktorer i overgangen til arbeidslivet. 

 4.1 Tidsrom for første ansettelse 

Alle respondenter som oppga at de har vært i inntektsgivende arbeid etter fullført utdanning 

ved Infomedia og som ikke fortsatte å studere, ble spurt om å oppgi når de gikk inn i dette 

ansettelsesforholdet.  

 

Figur 9a: Tidsrom for første ansettelse, kandidater fra medievitenskapelige program. Bachelor (uten master) 

(N=44) og master (N=81).  

Figur 9b: Tidsrom for første ansettelse, kandidater fra informasjonsvitenskapelige program. Bachelor (uten 

master) (N=32) og master (N=71). 
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fikk jobb før fullført utdanning, men begynte i jobben først etter eksamen. Disse tallene kan 

nok virke påfallende høye, og skyldes sannsynligvis at vi ikke opererer med et skille mellom 

relevante og ikke-relevante jobber. Følgelig vil det en del av besvarelsene sikte til arbeid som 

ikke nødvendigvis var relevante i forhold til innholdet i utdannelsen.  

Hva slags kandidater ved Infomedia havner først i arbeid etter studiene? Med grunnlag i 

tabellene ovenfor kan vi for det første hevde at kandidatene fra informasjonsvitenskapelige 

program oftest får jobb før studiene er avsluttet – både på bachelor- og masternivå. I tillegg 

finner vi at mediealumniene i større grad fortsetter i jobben de hadde under studiene, noe som 

kan tyde på at arbeidet ikke er relevant i forhold til de nylig avsluttede studiene. Alumnier fra 

info-programmene får oftere jobb i løpet av tre måneder etter studiene, mens andelen som 

bruker over et halvt år er høyest hos alumniene fra de medievitenskapelige programmene.  

4.2 Første og nåværende inntektsgivende arbeid 

Hva slags bransje går alumniene inn i når de får sitt første inntektsgivende arbeid etter 

studiene? Endrer yrkesmønsteret blant respondentene seg om man sammenligner deres første 

jobb med deres videre arbeidskarriere?  

Som vi så i kapittel 3.1, ble respondentene spurt om å oppgi sitt nåværende arbeid med 

utgangspunkt i 14 yrkeskategorier samt et åpent tekstfelt med mulighet for utdyping. De som 

oppga å ha hatt mer enn ett arbeid etter studiene, ble i tillegg spurt om å oppgi sitt første 

arbeid. I grafene nedenfor har vi gruppert alumnienes yrke etter hvorvidt det er deres første 

jobb etter studiene. Kategorien første jobb omfatter altså besvarelsene fra alumniene som kun 

har hatt én jobb etter studiene, uavhengig av hvorvidt han/hun fortsatt er i samme jobb, samt 

besvarelser fra respondenter med mer enn én enkelt stilling etter utdanningens slutt. Følgelig 

beskriver kandidatens nåværende (ikke første) jobb det arbeidet som respondenten er i i dag, 

gitt at han/hun har hatt andre jobber tidligere. 
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Figur 10a: Nåværende (ikke første) jobb (N=27) og første jobb (N=58). Bachelokanditater (uten master) i 

medievitenskaplige program. Figur 10b: Nåværende (ikke første) jobb (N=68) og første jobb (N=92). 

Masterkandidater i medievitenskap. 

 

Figur 10c: Nåværende (ikke første) jobb (N=15) og første jobb (N=40). Bachelokanditater (uten master) i 

informasjonsvitenskaplige program. Figur 10d: Nåværende (ikke første) jobb (N=31) og første jobb (N=76). 

Masterkandidater i informasjonsvitenskap. 

Figurene ovenfor viser blant annet at alumnier fra medievitenskapelige programmer som 

arbeider med kommunikasjon/PR dobler seg fra første til nåværende (og ikke første) jobb. I 

forlengelsen av dette, kan vi nevne en liten nedgang i andelen journalister. Hvorvidt dette har 

en direkte sammenheng, har vi ikke grunnlag for å si noe om. 

Både innenfor de medievitenskapelige og informasjonsvitenskapelige programmene merker vi 

et betydelig tilsig til den brede kategorien annet administrativt arbeid. Kategorien er 
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utvilsomt svært bred, men er ment til å omfatte stillinger som hovedsakelig innebærer 

organisatorisk og administrativt som vanskelig kan plasseres i de øvrige kategoriene. Det kan 

nok tenkes at kandidatene som først har operative og tekniske arbeidsoppgaver, etterhvert går 

inn i mer administrativt orienterte stillinger i sin andre eller tredje jobb etter studiene. Av de 

kvalitative besvarelsene ser vi at stillingstitler som «rådgiver», «konsulent», 

«førstekonsulent», «prosjektleder» og «koordinator» går igjen her.  

At en del alumnier opplever en overgangsperiode i arbeidsmarkedet etter studiene hvor de 

fortsetter i jobben de hadde under utdanningen, eller går inn i en ikke-studierelevant stilling, 

tydeliggjøres kanskje særlig av salg og service- og annet- kategorien. Mens henholdsvis 11 og 

8 prosent oppgir disse alternativene for å beskrive sin første jobb, synker andelen til 5 og 2 

prosent i det nåværende arbeidet til kandidater som har hatt mer enn én inntektsgivende jobb. 

Som det fremkommer av eksemplene i delkapittel 3.1 inneholder annet-kategorien et svært 

bredt spekter av ikke-utdanningsrelevante jobber. 

Avslutningsvis er det interessant å lese noen av besvarelsene fra alumnier som oppgir annet 

som sin første stilling, og som med egne ord utdyper sine startvansker med inngangen til 

arbeidslivet.  

«jeg ser på den aktuelle jobben min som en midlertidig løsning for å slukke lånekassens tørst. Jeg 

jobber for så vidt som servitør […]» (bachelor i medievitenskap, master fra annen institusjon) 

«Jobbet som håndlanger for tømrer. Fortsatte kun i jobben for å klare å betale regningene mine. 

Etter 6 mnd hadde jeg fått mitt første vikariat i undervisningsstilling» (master i medievitenskap). 

 «Da det var vanskelig å få relevant jobb som nyutdannet medieviter høsten 2008, fortsatte jeg 

som assistent ved et sykehjem for å ha inntekt til jeg fikk relevant arbeid» (master i 

medievitenskap). 

4.3 Hensyn til fremtidig yrkeskarriere i valg av studier 

Vi ønsket også å undersøke hvorvidt og i hvilken grad den fremtidige karrieren var en 

avgjørende faktor da kandidatene valgte å studere ved instituttet. Alle respondenter ble derfor 

stilt spørsmålet «Hvor viktig var hensynet til din fremtidige yrkeskarriere da du valgte å 

studere ved Infomedia?». 

Blant de 337 respondentene som besvarte spørsmålet, er kategorien nokså viktig den klart 

mest frekventerte, med en svarandel på 22 prosent. Rundt én av ti påstår at hensynet til en 
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framtidig yrkeskarriere var svært viktig for valget av studiet, mens kun tre respondenter totalt 

mener at det var svært lite viktig.  

Medievitenskapelige program 

 

Figur 11a: Hensyn til fremtidig yrkeskarriere i respondentenes valg av utdanning. Bachelorkandidater (ikke 

master) i medievitenskapelige fag (N=93) og masterkandidater i medievitenskap (N=98). 

Infovitenskapelige program 

 

 Figur 11b: Hensyn til fremtidig yrkeskarriere i respondentenes valg av utdanning. Bachelorkandidater (ikke 

master) i informasjonsvitenskapelige fag (N=61) og masterkandidater i informasjonsvitenskap (N=76). 

Blant masterne framstår yrkesfokuset sterkest hos infoviterne, hvor 29 prosent oppgir at 

hensynet til en karriere var svært viktig i valget av studier. 17 prosent av medieviterne oppga 

det tilsvarende. Samtidig mente én av ti infovitere at hensynet var nokså eller svært lite viktig, 

mot nesten to av ti medievitere. På bachelornivå virker yrkeshensynet å være noe sterkere 

innenfor de informasjonsvitenskapelige fagene. Mens 72 prosent av bachelorkandidatene fra 

infofagene hevder at hensynet til yrkeskarriere var (svært/nokså) viktig i valget av studium, er 

andelen 64 prosent hos alumniene fra de medievitenskapelige programmene. 

Man kan kanskje forvente at alumniene fra det særlig profesjonsrettede journalistikk-

programmet i større grad vil ta hensyn til en kommende yrkeskarriere i valg av studier. Vi ser 

derimot ingen klare skiller her. 68 prosent av journalistikk-alumniene oppgir at hensynet til en 

framtidig yrkeskarriere var nokså eller svært viktig; av disse valgte 16 prosent kategorien 

svært viktig. 
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4.4 Arbeidsmarkedets verdsetting av alumnienes utdanning 

«Hvor høyt/lavt mener du at din bachelorutdanning/masterutdanning fra Infomedia blir 

verdsatt på arbeidsmarkedet?». Dette spørsmålet er relevant, da det sier noe om erfaringer 

med arbeidsgivernes etterspørsel etter alumnienes fagkompetanse. 

Medievitenskapelige program 

 

Figur 12a: Arbeidsmarkedets verdsetting av utdannelsen. Bachelorkandidater (ikke master) i 

medievitenskapelige program (N=61) og masterkandidater i medievitenskap (N=97). 

Infovitenskapelige program 

 

Figur 12b: Arbeidsmarkedets verdsetting av utdannelsen. Bachelorkandidater (ikke master) i 

informasjonsvitenskapelige program (N=54) og masterkandidater i informasjonsvitenskap (N=76). 

Alumniene fra de informasjonsvitenskapelige studieprogrammene opplever i større grad at 

arbeidsmarkedet verdsetter deres bachelorutdanning. Mens 11 prosent av respondentene fra 

medieprogrammene har valgt svaralternativene svært/nokså høyt, er andelen blant 

respondentene fra infoprogrammene på 25 prosent. Kun 3 prosent av infoalumniene har svart 

svært lavt, mot 16 prosent av mediestudentene. 

Ikke uventet er bildet noe annerledes om man undersøker erfaringer knyttet til arbeidslivets 

verdsettelse av alumnienes mastergrad. Andelen respondenter som mener at deres utdannelse 

blir svært høyt verdsatt er riktignok relativt lav også her, men vi ser likefullt en drastisk 

økning fra bachelor-besvarelsene. Omtrent halvparten av masterne har svart svært høyt eller 
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nokså høyt. Mens 21 prosent av informasjonsviterne opplever sin utdanning som svært høyt 

verdsatt, er den tilsvarende andelen 3 prosent hos medieviterne. Også i kategorien nokså høyt 

ser man samme tendens; halvparten av infoviterne og 37 prosent av medieviterne har valgt 

dette svaralternativet. Endelig kan det nevnes at ingen av infoviterne blant respondentene 

anser sin utdannelse som svært lite verdsatt, mot 5 prosent blant medieviterne. 

4.5 Avgjørende faktorer i overgangen til arbeidslivet  

Alle respondenter ble stilt spørsmålet «hvorvidt føler du at følgende element ved studiene ved 

Infomedia har/hadde en stor eller liten betydning for deg i din overgang til 

arbeidsmarkedet?». Her vurderte respondentene betydningen av karakterer, arbeidserfaring 

(betalt og frivillig) ved siden av studiet samt valg av tema i masteroppgave/bacheloroppgave. 

Graden av betydning ble i skjemaet rangert i fem kategorier fra svært stor betydning til helt 

ubetydelig. Her vil vi for enkelhets skyld presentere gjennomsnittsresultatene i en 1-5-skala 

(1=helt ubetydelig og 5=svært stor betydning) 
v
. 

Medievitenskapelige program 

 

Figur 13a: Kandidatenes vurdering av ulike faktorers betydning i overgangen til arbeidslivet, 

Bachelorkandidater (ikke master) i medievitenskapelige program (N=99) og masterkandidater i medievitenskap 

(N=98). 

Infovitenskapelige program 

 
Figur 13b (høyre): Bachelorkandidater (ikke master) i informasjonsvitenskapelige program (N=63) og 

masterkandidater i informasjonsvitenskap (N=78). 
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Jevnt over ser vi at gjennomsnittsvurderingene fra informasjonsvitenskap-alumniene plasserer 

seg mellom 3 og 4 (verken eller og nokså stor betydning). Blant kandidatene fra 

medievitenskap er spriket mye større, og det er et særlig tydelig skille mellom vurderingen av 

henholdsvis den betalte og frivillige/ubetalte arbeidserfaringen ved siden av studiene. Mens 

bachelorenes og masternes vurdering av førstnevntes betydning tilsvarer en score på 4,0 og 

4,1, blir den frivillige arbeidserfaringen vurdert til 1,8 av bachelorene. Med en score på 3,5 

masterkandidatene er derimot langt mer optimistisk med tanke på viktigheten av å delta i 

frivillig arbeid. Ellers blir viktigheten av karakterer og valg av oppgavetema vurdert høyest 

blant informasjonviterne – både på bachelor- og masternivå.  

Uten at mønsteret er helt entydig, kan det likevel virke som at de akademiske faktorene blir 

ilagt størst betydning blant kandidatene fra den infovitenskapelige fagkretsen, mens medie-

kandidatene legger noe større vekt på arbeidserfaringen ved siden av studiene. 

4.5.1 Åpne besvarelser 

Respondentene fikk også mulighet til å utdype sine besvarelser og eventuelt greie ut om andre 

betydningsfulle faktorer i overgangen til arbeidslivet. Som et gjennomgående trekk ved disse 

kvalitative besvarelsene, ser kandidatene ut til særlig å fremheve betydningen av kontakter i 

arbeidslivet og frivillig arbeid og sommerjobber i studietiden. Samtidig råder det noe uenighet 

blant respondentene om hvorvidt karakterene spiller en avgjørende rolle. Det er også en 

tendens her – både i de kvantitative og kvalitative besvarelsene – til at informasjonsviterne er 

mest opptatt av å knytte kontakter med arbeidslivet under studiene, mens fokuset på verv og 

frivillig arbeid er sterkest hos medieviterne. 

Nedenfor kan man lese et utdrag av besvarelsene, koblet mot programtilhørighet og år for 

uteksaminering. Alle svar kan for øvrig leses i sin helhet i som et eksternt vedlegg til denne 

rapporten. 

«Pga lite praktisk arbeid på studiet de to første årene valgte jeg ved siden av å jobbe frivillig i 

studentmediene. Det var nok dette som gjorde utslaget da jeg til slutt fikk jobb» (bachelor i film- 

og TV-produksjon, uteksaminert vår 2011) 

«Me hadde ikkje utplassering eller praksis utanfor akademia. Det var i stor grad lagt opp til 

internpraksis, noko som antakeleg fungerte for dei som gjekk journalistikk. Ingen som gjekk Film- 

og TV-produksjon hadde då dei gjekk ut frå linja noko som helst innsikt i korleis bransjen 

eigentleg arbeidar (gjennom eigne erfaringer vel og merka, munnlege skildringar hadde me 
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derimot fått). Dette gjer at eg per i dag ikkje aner korleis denne bransjen eigentleg verker.» 

(bachelor i film- og TV-produksjon, uteksaminert vår 2012) 

«Min opplevelse i møte med arbeidsmarkedet er at det viktigste er å ha en mastergrad, og så har 

det vært underordnet i hvilket fag, hvilket tema oppgaven hadde. Mastergraden har ikke skilt meg 

ut i søkermassen. Engasjement utenom studiene kan hjelpe, men det er arbeidserfaring som teller. 

Så da er det sikkert å ha praksis i løpet av studiene, som er mer vanlig nå.» (master i 

medievitenskap, uteksaminert vår 2008) 

«Til forskjell fra endel andre hadde jeg en oppfatning av at studiet i seg selv garantert ikke ville 

gi meg arbeid, og brukte tid på å pleie alle kontakter som kunne tenkes å være relevante.» 

(Bachelor i film- og TV-produksjon, uteksaminert høst 2013) 

«Målrettede valg av hvilke fag jeg tok. Å kunne begrunne studievalgene til potensiell arbeidsgiver 

i stedet for bare å si "jeg trengte 60 poeng" var viktig.» (bachelor i informasjonsvitenskap, 

uteksaminert høst 2012) 

«Deltagelse i eksterne arrangementer/organisasjoner som driver med IT. For eksempel Bergen 

CodingDojo.» (bachelor i informasjonsvitenskap, år ikke oppgitt) 

«Jeg var aktiv jobbsøker selv om jeg studerte. Jobbet deltid til tross for fulltid studier. For meg 

var det viktig å være frempå i arbeidslivet selv om jeg gikk på skole. Dette ga mye erfaring som 

også kom til nytte på skolen.» (bachelor i informasjonsvitenskap, uteksaminert høst 2008) 

«Søkte aktivt sommerjobb selv i IT-bedrifter, vil anbefale dette til andre for å få en fot inn i 

bedriftene. Fikk jobbtilbud pga. dette ett år før jeg var ferdig. Egen interesse og hacking på fritid 

veier mer enn karakterer og slitere.» (master i informasjonsvitenskap, uteksaminert vår 2012) 

«Det å kjenne folk som kjenner folk. Å ha et godt rykte fra frivillige verv.» (bachelor og master i 

medievitenskap, uteksaminert vår 2010) 

«Deltakelse på arrangement holdt av bedrifter. (For min del primært Accenture). Fikk via det 

vise frem ferdigheter og opprettet kontakt med enkelte, samt anbefaling til internship.» (bachelor 

og master i informasjonsvitenskap, uteksaminert høst 2012) 

 «Min opplevelse var at det var det man gjorde utenfor skolens fire vegger som ga uttelling på 

hvor eller om man i det hele tatt fikk en interessant og relevant jobb i etterkant.» (bachelor i 

journalistikk, uteksaminert vår 2010) 
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«Veldig mange arbeidsgivere i oslo-området kjenner ikke til utdanningene ved UiB, og kjenner 

ikke til informasjonsvitenskap som faglig retning.» (Bachelor i kognitiv vitenskap og master i 

informasjonsvitenskap, uteksaminert vår 2012) 

«sosialt nettverk man har opprettet under skolegangen.» (bachelor i medievitenskap, år ikke 

oppgitt) 

«Gjennom å bli kjent med medstudenter og ha fått mange venner som nå har samme utdannelse, 

som nå jobber så får man et inntrykk av hva slags jobber som er der ute og får vite om jobber 

som aldri blir utlyst på tradisjonell måte. Å skape et nettverk mens man studerer er veldig viktig.» 

(bachelor og master i medievitenskap, uteksaminert vår 2013) 

«Studiet burde vært nærmere knytta til arbeidslivet. Det var ikke gjennom instituttet jeg knyttet 

kontakt til min arbeidsgiver. På Informatikk studiet er de mye flinkere. Det burde være mye 

nærere kontakt mellom info og informatikk» (bachelor og master i informasjonsvitenskap, 

uteksaminert vår 2013) 

«Valg av masteroppgave hadde betydning, i negativ forstand.» (bachelor i visuell kultur, master i 

medievitenskap, uteksaminert vår 2008) 

«Å fullføre et masterstudie viser en arbeidsgiver at du som kandidat har tilegnet deg analytiske 

evner og kan arbeide selvstendig med en relativt stor oppgave der målet er å levere inn et godt 

arbeid til evaluering. Uavhengig av fag, mener jeg dette er noe som en arbeidsgiver i seg selv ser 

på som god erfaring for en kandidat og som et "prov" på at kandidaten er produktiv og leverer 

varene.» (master i medievitenskap, uteksaminert vår 2009) 

«Eneste gangen karakteren min har vært verdifull ved søk av jobb var da jeg fikk et Summer 

Internship i Statoil. Ved større insitusjoner er nok karakterene viktig, men ved andre jobber har 

jeg ikke sett at det har vært relevant.» (bachelor i film- og TV-produksjon og master i 

medievitenskap, uteksaminert høst 2010) 

«Kontakt med ekstern bransje gjennom gjesteforelesere og praksis. Alle mine relevante 

arbeidsgivere har jeg først møtt gjennom studiene ved Infomedia.» (bachelor i film- og TV-

produksjon, uteksaminert vår 2009) 

«At ein har ein master - uansett i kva, og kva karakter, er det viktigaste i dei jobbane eg har 

søkt.» (bachelor og master i medievitenskap, uteksaminert høst 2011) 
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5 Evaluering av utdanningen 

Respondentene ble bedt om å oppgi sin grad av tilfredshet/utilfredshet med følgende aspekt 

ved den bestemte bachelor- og eller masterutdanningen
vi

: Faglig innhold, 

undervisningskvalitet, yrkes-/karriereveiledning, oppgaveveiledning, tilgang til teknisk utstyr 

og hjelpemiddel, studiets relevans for arbeidslivet, sosialt miljø samt den generelle 

tilfredsheten. Vi vil i det følgende presentere data for hver av disse variablene. 

Avslutningsvis i hvert av delkapitlene inkluderer vi også utdrag fra besvarelsene i det åpne 

tekstfeltet («Vi setter pris på dine innspill og kommentarer om bachelorutdanningen/ 

masterutdanningen – både positive og negative»), hvor respondentene fikk anledning til selv å 

utdype sine kvantitative evalueringer. Vi har mottatt et bredt spekter av meninger og 

kommentarer, og vi vil referere til noen av dem vi anser som karakteristiske og representative. 

Merk at vi her ikke oppgir respondentenes høyest oppnådde grad i utdragene, men den graden 

som er relevant for innholdet i spørsmålet.  

Om vi refererer til en respondents evaluering av sin bachelorgrad, er det denne vi oppgir, 

uavhengig om han eller hun senere har tatt en mastergrad. Som det fremkommer av de 

følgende utdragene, er det flere tematikker som går igjen. Særlig ser vi et høyt rundt forholdet 

mellom teori og praksis i det faglige innholdet, yrkesrelevanse, kontakt med arbeidslivet, 

tilgang til tekniske hjelpemiddel samt muligheter for spesialisering innenfor bestemte 

fagretninger.  

I vedleggstabell 10a-g kan man studere variasjonene mellom hvert enkelt program, samt en 

utregnet gjennomsnittscore for hver variabel. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

5.1 Faglig innhold 

De aller fleste alumniene er tilfredse med fagtilbudet ved sine studier, både på bachelor- og 

masternivå. Vi kan se en økning i andelen svært tilfredse fra bachelor til master, med 9 mot 24 

prosent. Ingen respondenter oppgir at de er svært utilfreds med fagtilbudet, men noe flere er 

nokså utilfreds med fagtilbudet på bachelornivå kontra masternivå. 

Medievitenskapelige program 

 
Figur 14a: Evaluering av utdanningens faglige innhold. Bachelorkandidater

8
 i medievitenskapelige program 

(N=147) og masterkandidater i medievitenskap (N=98). 

Infovitenskapelige program 

 

Figur 14b: Evaluering av utdanningens faglige innhold. Bachelorkandidater i informasjonsvitenskapelige 

proram (N=111) og masterkandidater i informasjonsvitenskap (N=76). 

Som man kan se, blir medievitenskap rangert høyest etter faglig innhold blant 

masterprogrammene, med 30 prosent svært tilfredse kandidater. Til sammenligning er andelen 

på 18 prosent for masterprogrammet i informasjonsvitenskap. På bachelornivå er amdeøem 

tilfredse respondenter størst innenfor de informasjonsvitenskapelige fag (12 kontra 7 prosent 

svært tilfredse, og 65 kontra 60 nokså tilfredse). 

I NIFUs kandidatundersøkelse fra 2013 blir respondentene bedt om å vurdere tilfredsheten 

med faginnholdet på en tilsvarende skala som brukes i denne undersøkelsen
9
. Her blir det 

funnet at masteralumniene i samfunnsvitenskap fra norske universiteter vurderer tilfredsheten 

med sin utdanning til 4,3 på en femtrinns skala (svært fornøyd […] svært misfornøyd) 

(Arnesen et al. 2013: 63). Dersom vi foretar en tilsvarende utregning, finner vi en 

gjennomsnittscore på 4,0 blant «våre» masterkandidater. Med andre ord kan det se om som at 

den generelle utdanningstilfredsheten er noe høyere blant SV-kandidater generelt enn blant 

                                                           
8
 Når vi presenterer bachelorkandidatenes besvarelser i dette kapitlet, inkluderer vi også alumnier som har tatt 

master i tillegg til bachelor. 
9
 Riktig nok bruker NIFO begrepet «fornøyd», mens vi benytter formuleringen «tilfreds». 
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alumniene fra Infomedia. Det må likevel minnes om at NIFU har kartlagt alumnier som ble 

uteksaminert med mastergrad våren 2010, mens vår surveyundersøkelse som nevnt er rettet til 

kandidater som fullførte både bachelorgrad og mastergrad i en åtteårsperiode. 

5.1.1 Åpne besvarelser 

Av de kvalitative besvarelsene ser vi at mange er opptatt av forholdet mellom teori og praksis 

i faginnholdet. Dette gjelder særlig blant journalistikk-kandidatene. Tilbakemeldingene er 

likevel noe tvetydige: Mens noen er positive til et påstått sterkt fokus på teoretisk kunnskap, 

mener andre at det går utover den praktiske yrkesforberedelsen. Flere omtaler også graden av 

faglig bredde og muligheter for spesialisering: Noen hevder at de enkelte fagene er for 

generelle på bachelornivå, og at studenten har for liten frihet til selv å spesialisere seg i 

bestemte fagretninger. Andre trekker derimot fram den helhetlige bredden i fagtilbudet som et 

positivt trekk ved utdanningen, som dessuten åpner for «veldig stor grad av spesialisering». 

Endelig ser vi at flere savner en bacheloroppgave integrert i sin bachelorgrad. Dette blir blant 

annet omtalt som en nyttig erfaring til den kommende masteroppgaven, og som en 

prosjekterfaring å vise til i jobbsøkingsprosessen.  

 «Det faget vi hadde om nettsider er det største tullet jeg har bevitnet i alle mine år på 

skolebenken. Den praktiske delen i det som Film og tv-produksjon, og jeg understreker ordet 

"produksjon" her, var mildt sagt lite tilfredsstillende. Her trengs MYE mer opplæring innen 

spesialfeltene, og mindre tid på unødvendig vår som programmering og mediefag. Hvorfor ikke la 

klassene dele seg på siste året for de som vil gå filmproduksjon og de som vil drive med 

tv/multimedia/nyheter osv.» (bachelor i film- og tv-produksjon, vår 2011 )   

«Satte pris på at det var såpass mye praktisk arbeid gjennom labber» (bachelor i 

informasjonsvitenskap, vår 2012) 

«Mye teori, lite praksis. Følte meg ikke rustet for arbeidslivet etter bachelorgraden.» (bachelor i 

informasjonsvitenskap, vår 2011) 

«Legg inn praksis i film og tv utdanningen. Ingen grunn til ikke å gjøre dette.» (bachelor i film- 

og tv-produksjon, vår 2012)  

«Journalistikkprogrammet var ikke godt nok til å forberede oss på å komme ut i jobb etter endt 

studium. Journalister fra Volda og Oslo var mye bedre forberedt. Bra med litt medievitenskap og 

teori, men vårt program hadde alt for mye» (bachelor i journalistikk, vår 2012) 
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«Veldig mye fokus på teori, burde vært mer praktisk rettet. Bacheloroppgaven var egentlig bare 

en semesteroppgave, jeg synes det burde et eget bacheloroppgave-fag.» (bachelor i 

medievitenskap, år ikke oppgitt) 

«Knapskog pleier å understreke at journalistyrket er et intellektuelt yrke. Hold fast på det! Det er 

manko på jounalister som har kunnskap og kapasitet til å reflektere over samfunn og medier på 

grundig vis.» (bachelor i journalistikk, år ikke oppgitt) 

«Det er spesielt mangelen på opplæring og arbeid med metode (sammenlignet med MET102) som 

trekker ned inntrykket. MEVI103 ga (på den tiden) kun valget mellom kvantitativ eller kvalitativ 

metodeoppgave. Her burde man lagt opp til oppgaver i begge metodene.» (bachelor i 

medievitenskap, vår 2010)  

«Jeg syns det er positivt at det legges stor vekt på teoretisk kunnskap i utdanningen, og flere 

journalister som allerede har jobb kunne lært mye gjennom mange av emnene utdanningen tilbyr. 

[…] Dessverre opplever jeg at den teoretiske kunnskapen fortsatt ikke verdsettes særlig høyt i 

yrket. En idé kan være å tilby enkeltemner som etterutdanning til bransjen - dette vil også kunne 

skape gode bånd mellom forskningsmiljø og mediebransjen i byen.» (bachelor i journalistikk, vår 

2013)  

«Fagene er litt for generelle og blir derfor ikke så veldig interessante. Jeg skjønner at det må 

være sånn på 100-nivå, men det er vel rom for å opprette noen smalere fag på 200-nivå.» 

(bachelor i medievitenskap, vår 2012) 

«Morsomme fag, men det burde etterstrebes å kombinere graden med noe mer konkret slik som 

økonomi, programmering eller språk.» (bachelor i medievitenskap, vår 2010) 

«Jeg ser for meg at en fremtidsstudent fra UiB med Infomedia bakgrunn vil være svært nyttig i et 

research og analyseteam, som viktig brikke i medienes forretningsutvikling og styrken bør ligge i 

å forstå samspillet mellom media og brukeren i den nye digitale verden. De kan gjerne være 

opptatt av innholdsproduksjon og ønske å arbeidet som VJ`s eller innholdsleverandører. Kunne 

studentene i tillegg lært litt om økonomien oppi det hele ville det gitt en god og sterk tilnærming 

til fremtidens utfordringer.» (bachelor i film- og tv-produksjon, vår 2008) 

«Ellers kan det nevnes at fokuset på bredde i fagene er veldig positivt i en IT-konsulent kontekst 

og åpner for veldig stor grad av muligheter for spesialisering.» (bachelor i 

informasjonsvitenskap, vår 2010) 

«For meg var det svært tilfredsstillende å erfare hvor viktig DEMOKRATI-tenkning var på 

instituttet. Både i fagplaner og i forelesninger ble det tydelig at det lå andre verdier til grunn enn 
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markedstenkningen, og at man befant seg i en kritisk tradisjon.» (master i medievitenskap, 

uteksaminert vår 2008)  

«Jeg savnet flere fag som var relevante for mine studier og faglige interesser - for eksempel om 

mediepolitikk og medieøkonomi. Jeg valgte derfor å dra til IMK i Oslo for å ta to fag som ble 

innlemmet i mastergraden.» (master i medievitenskap, høst 2009) 

«Ingen bachelor oppgave var dumt. En kort halv 20-poengs oppgave hadde vært mer enn nok. 

Men jeg følte at jeg selv måtte gjøre opp for dette ved å selv ta et fag som krevde at vi hadde en 

lang oppgave gjennom et helt semester (inf251). Dette ble viktig under jobb-intervju ettersom 

dette var det eneste lengre prosjektet jeg kunne nevne å ha vært med på.» (bachelor i IKT, høst 

2012) 

«Vi hadde ikke en skikkelig bacheloroppgave, dette synes jeg var dumt da det hadde vært en god 

erfaring å ha til masteroppgaven.» (bachelor i medievitenskap, vår 2011)  

«Jeg mener at det store problemet for oss som har tatt bachelor- og mastergrad i medievitenskap 

er mangelen på praksis. Jeg fullførte min mastergrad innenfor normert tid og fikk svært godt 

resultat på min masteroppgave. Likevel har jeg nå vært arbeidssøkende i snart åtte måneder, og 

jeg opplever å bli avvist på grunn av manglende erfaring.» (master i medievitenskap, vår 2013). 

5.2 Undervisningskvalitet 

Sammenlignet med graden av tilfredshet med faginnholdet i utdanningen, ser vi at noe færre 

alumnier er tilfreds med undervisningskvaliteten. På en annen side er det en lavere grad av 

utilfredshet, og dermed en relativt høy forekomst av besvarelser i kategorien verken eller. Den 

samme tendensen ble avdekket i NIFUs siste kandidatundersøkelse (2013), hvor 

respondentene jevnt over var mer fornøyde med innholdet i utdanningen enn med 

undervisningspersonalet (2013: 65).  

Medievitenskapelige program 

 

Figur 15a: Evaluering av utdanningens undervisningskvalitet. Bachelorkandidater i medievitenskapelige 

program (N=147) og masterkandidater i medievitenskap (N=98).  
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Infovitenskapelige program 

 

Figur 15b: Evaluering av utdanningens undervisningskvalitet. Bachelorkandidater i informasjonsvitenskapelige 

program (N=111) og masterkandidater i informasjonsvitenskap (N=75). 

Gradene av tilfredshet på masternivå er nærmest identiske om man sammenligner 

besvarelsene fra medieviterne med informasjonsviterne. På bachelornivå ser vi at tilfredsheten 

med undervisningskvaliteten er noe høyere i den informasjonsvitenskapelige fagkretsen. I 

begge grupper er andelen svært tilfredse på 7 prosent. 66 prosent er nokså tilfredse, mot 53 

prosent innenfor de medievitenskapelige programmene. Kun 4 prosent av info-alumniene 

oppgir å være (nokså/svært) utilfredse, mot 17 prosent blant medie-alumniene.  

5.2.1 Åpne besvarelser 

I de kvalitative besvarelsene ser vi en høy grad av tilbakemeldinger knyttet til 

undervisningskvaliteten. Flere hevder at den pedagogiske kvaliteten er varierende, og svært 

avhengig av den enkelte foreleser/underviser. Vi ser også flere respondenter som navngir 

enkelte forelesere som særlig evner å motivere og skape engasjement. Innenfor journalistikk- 

og film- og tv-produksjon-utdanningene, virker det å være et sterkt fokus på forelesernes 

bakgrunn og arbeidserfaring. Noen peker på en mangel på «reell praksis fra media» blant 

forelesere, og andre etterlyser flere forelesninger med aktører fra mediebransjen. 

 «Det var svært lite veiledning i valg av fag, hva de innebar og hva man får lære. I tillegg var det 

flere av lærerne som gav inntrykk av at de ikke hadde noe pedagogisk kompetanse. Dette kom 

frem i undervisningen, blant annet fikk man følelsen av at de helst ikke ville være der.» (bachelor i 

informasjonsvitenskap, vår 2011) 

«Uten å nevne navn var det varierende kvalitet på undervisning. Noen var veldig bra, men noen 

var også (gjengående på tvers av fag) veldig dårlig, som trakk ned læringsutbyttet betraktelig.» 

(bachelor i informasjonsvitenskap, vår 2010)  

«[…] få av dem som var ansvarlige for undervisningen vår [hadde] reell praksis fra media, noe 

som gikk sterkt utover de mer praktisk rettede fagene.» (bachelor i journalistikk, vår 2012)  
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«Når det gjelder undervisere har vi dessverre erfart at ansatte vi har klaget på har fått samme 

jobb året etter, og oppført seg på samme måte, og fått samme jobb det kommende året - igjen. 

[…] Når våre klager så tydelig ikke blir hørt, sender det et tydelig signal fra instituttet om at 

studenters meninger og synspunkter ikke tas alvorlig. Instituttet har alt å tjene på å stille større 

krav til undervisere - og bør lytte til studentene - især når vi snakker om en studentgruppe med 

høy kompetanse og gjerne like stor vilje og lyst til å lære.» (bachelor i journalistikk, vår 2013) 

«Alt for mye teori, alt for lite praksis. Uendelige forelesninger med journalister fra TV 2, NRK og 

BT som aldri hadde holdt en forelesning før og ikke hadde noe annet å komme med enn akkurat 

det de selv hadde opplevd.» (bachelor i journalistikk, vår 2010)  

«Flinke forelesere, bra å hente inn folk i arbeidslivet. Skulle gjerne hørt mer fra andre som har 

studert journalistikk, slike som meg nå feks :-)» (bachelor i journalistikk, vår 2010)  

«Forelesningene har også forbedringspotensiale, i en del fag jeg har tatt har foreleser ofte så og 

si kun lest fra pensum.» (bachelor i medievitenskap, vår 2013)  

«Gode forelesere og spennende emner. Vil spesielt trekke frem Helge Østbye og Peter Larsen som 

dyktige forelesere og veiledere.» (bachelor i medievitenskap, år ikke oppgitt) 

«Hadde Helge Østbye som veileider på masteroppgaven - han var flink til å drive meg framover 

og gi konstryktive innspill.» (master i medievitenskap, vår 2009) 

«Lars Nyre er en fantastisk motivator og er tydelig engasjert i det han gjør. Han er gull verdt» 

(bachelor i nye medier, vår 2012) 

«Medieretorikkfagene med Kjeldsen var meir dynamiske og involverte studentane aktivt i kontrast 

til mangen andre fag.» (bachelor i medievitenskap, høst 2009)  

«Instituttet har altfor mye respekt for studenter som krever at forelesningene skal være rene 

gjennomganger av pensum» (bachelor i medievitenskap, vår 2009)  

«Nivået på forelesningene er for lavt (med unntak av Peter Dahlén og Jens Kjeldsens kurs, er i 

øyeblikket litt usikker på om disse var bachelor eller master), men retter seg i altfor stor grad 

etter de faglig svakeste studentene» (master i medievitenskap, vår 2011)  

5.3 Yrkes- og karriereveiledning  

Mens de fleste respondentene hevder å være tilfredse med både faginnholdet og 

undervisningskvaliteten, er de færreste fornøyde med yrkes- og karriereveiledningen de 

mottok under utdanningen.  Kun 1 og 4 prosent blant henholdsvis bachelor- og 
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masterkandidatene er svært tilfreds med dette aspektet. Vi ser også at over halvparten av 

respondentene – både innenfor bachelor- og masterprogrammene – oppgir å være (nokså eller 

svært) utilfredse. 

Medievitenskapelige program 

 

Figur 16a: Evaluering av utdanningens yrkes- og karriereveiledning. Bachelorkandidater i medievitenskapelige 

program (N=146) og masterkandidater i medievitenskap (N=98). 

Infovitenskapelige program 

 

Figur 16b: Evaluering av utdanningens yrkes- og karriereveiledning. Bachelorkandidater i 

informasjonsvitenskapelige program (N=109) og masterkandidater i informasjonsvitenskap (N=75). 

På masternivå synes misnøyen å være mest markant blant medieviterne. Her er 18 prosent 

svært utilfredse, og hele 39 prosent nokså utilfredse. Den tilsvarende andelen hos infoviterne 

er 5 og 36 prosent. Mønsteret er like tydelig på bachelornivå: Utilfredsheten med yrkes- og 

karriereveiledningen er klart høyest blant alumnier i de medievitenskapelige programmene. 

Her er tre av ti svært utilfredse, mot én av ti fra de inforettede programmene.  

5.3.1 Åpne besvarelser 

En vesentlig del av de åpne besvarelsene omhandler graden av yrkes- og karriereveiledning 

spesielt, og koblingen mellom utdanningen og arbeidslivet generelt. Flere etterlyser en 

sterkere tilknytning til byens mediebransje: Både som en direkte form for yrkesveiledning og 

yrkesforberedelse, men også mer indirekte i form av eksterne forelesere og bedre 

tilrettelegging for oppgaveskriving og prosjektarbeid i samarbeid med næringslivet. 

«For lite fokusert på kva ein faktisk skal i arbeidssamanheng. Alt for fokusert på kva dei enkelte 

undervisarande er oppteke av, og ga for lite innsikt i det praktiske arbeidet. Om det skal halda 

fram som ein i så stor grad teoretisk utdanning som det er per i dag bør ein vurdera om denne 

linja egnar seg som universitetsfag.» (bachelor i film- og tv-produksjon, vår 2012)  
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«Tredjeåret på bacheloren var fantastisk! Relevant for veien videre og mange eksterne fagfolk!» 

(bachelor i film- og tv-produksjon, vår 2012) 

«Utplassering burde ha vært et must under utdannelsen. Selv var jeg engasjert i Student-TV og 

Studvest og føler jeg har fått veldig mye ut av denne tiden - både personlig og faglig.» (bachelor i 

film- og tv-produksjon, vår 2010 )  

«Fikk mer veiledning for videre valg på Institutt for Informatikk, hvor det også er fler sosiale 

tilstelninger og informasjon om disse enn det vi fikk høre om på infomevi. I tillegg var det bedre 

muligheter for å møte fremtidige arbeidsgivere gjennom bedriftspresentasjoner på Institutt for 

Informatikk.» (bachelor i IKT, vår 2013)  

«Hadde satt pris på om semester oppgaver gjerne var knyttet til faktiske bedrifter. Utdannelsen 

jeg tok i USA benyttet alltid bedrifter fra nœrmiljöet for semester oppgaver og det ga et godt 

nettverk og faktisk erfaring som hjalp godt når jeg var ferdig utdannet.» (bachelor i 

informasjonsvitenskap, vår 2011) 

«Burde vært flere bedrifter inne på instituttet og informert om karrieremuligheter og hvilke fag 

som ville gi hvilke jobber etc. Instituttet burde også informert bedre om hva man kunne bruke de 

ulike fagene innen (type jobber, ansvar innenfor jobbene etc). Svært savnet!» (bachelor i 

informasjonsvitenskap, vår 2011) 

«veldig lite informasjon om videre yrkesveier og karrieremuligheter, og hvor viktig det er at man 

jobber innenfor faget ved siden av studier evt. ved frivillig arbeid eller studentorganisasjoner» 

(bachelor i medievitenskap, vår 2011) 

«Jeg synes også UiB kunne vært flinkere til å knytte kontakter med mediemiljøet i Bergen. Å få 

gjesteforelesninger fra for eksempel sentral redaktører som tilbyr arbeidsplasser i Bergen, synes 

jeg kunne vært en god idé.» (bachelor i medievitenskap, år ikke oppgitt) 

«Skulle gjerne visst hvor trøblete det var å få jobb med en så 'svevende' bachelor...» (bachelor i 

visuell kultur, vår 2010)  

«Alt for lite veiledning til hvilke fag som er tilgjengelige, og som kan være interessante for 

forskjellige fremtidige yrkesvalg. Generelt svært dårlig veiledning om mulige yrkesvalg etter endt 

utdanning.» (bachelor i medievitenskap, vår 2012) 

«Studiet var generelt lite anerkjent. Det kunne vært en ide med mer karriereveiledning slik at en 

lærte seg å selge inn alt man faktisk lærte.» (bachelor i medievitenskap, høst 2008)  
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«Et samarbeid med næringslivet burde være en naturlig del av studieløpet. Det florerer med PR- 

og medieanalysebyråer, men vi fikk aldri noe innblikk i denne bransjen gjennom studiene. Mange 

av oss havner tross alt i slike jobber.» (bachelor i medievitenskap, høst 2004) 

«Masterutdanningen kunne ha svært stor relevans for arbeidsliv, men dette var i stor grad opp til 

studentene selv. Om man tok en mer akademisk og teoretisk vinkling er det vanskeligere å selge 

seg inn til et privatisert og profittbasert arbeidsliv. Dette kunne kanskje vært opplyst i større grad 

under studiet.» (master i informasjonsvitenskap, vår 2012) 

«Det er veldig lite kjent blant de som ansetter at det faktisk er mulig å bli interaksjonsdesigner 

ved å studere ved infomedia, andre utdanningsinstitusjoner er flinkere til å profilere seg med at 

de driver med dette.» (master i informasjonsvitenskap, år ikke oppgitt) 

«Det eneste som lignet på veiledning var et innlegg av en ansatt som fortalte oss at vi ikke kom til 

å få jobb, men ville gå arbeidsledig en god stund først. At det var et vanskelig jobbmarked var 

nok de fleste studenter klar over, så noe mer konstruktivt enn dette hadde vært en smule mer 

motiverende! :)» (master i medievitenskap, vår 2008)  

«Da jeg studerte ved infomeida var yrkes-/karriereveiledning totalt fraværende.» (master i 

medievitenskap, vår 2009) 

«Jeg tok kurs som i seg sel var interessante og hvor undervisningen stort sett var bra, men i 

ettertid har jeg tenkt at det også burde vært kurs som var mer rettet mot arbeidslivet/tilpasset 

aktuelle tema». (master i medievitenskap, høst 2007)  

5.4 Oppgaveveiledning 

Alle alumnier som har fullført en bachelorgrad ble spurt om å oppgi sin grad av 

tilfredshet/utilfredshet med veiledning av bacheloroppgave/semesteroppgave, mens 

masterkandidatene ble spurt om å vurdere veiledningen de mottok i tilknytning til 

masteroppgaven. Sammenlignet med resultatene fra yrkesveiledningen i avsnittet ovenfor, ser 

vi helt andre tendenser når vi studerer vurderingen av den faglige veiledningen. Både på 

bachelor- og masternivå er over halvparten tilfredse. Særlig på masternivå blir 

oppgaveveiledningen vurdert høyt – med en 43 prosent andel av svært tilfredse.  
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Medievitenskapelige program 

 

Figur 17a: Evaluering av utdanningens oppgaveveiledning. Bachelorkandidater i medievitenskapelige fag 

(N=147) og masterkandidater i medievitenskap (N=98). 

Infovitenskapelige program 

 

Figur 17b: Evaluering av utdanningens oppgaveveiledning. Bachelorkandidater i informasjonsvitenskapelige 

program (N=111) og masterkandidater i informasjonsvitenskap (N=75). 

Andelen (svært/nokså) tilfredse er omtrent den samme blant medieviterne og 

informasjonsviterne. Ser man kun på kategorien svært tilfreds, er andelen 46 kontra 39 

prosent i favør medievitenskap. På en annen side er det også utilfredsheten noe større blant 

medieviterne. Dette kan forklares i lys av en høy forekomst av de nøytrale verken eller-

besvarelsene blant infoviterne. 

Som figur 17 viser, er tilfredsheten vesentlig lavere på bachelornivå. Vi ser også her en 

tendens til at alumnier fra de medievitenskapelige bachelorprogrammene (medievitenskap, 

journalistikk, film/tv, visuell kultur) er mest tilfreds med oppgaveveiledningen: 6 av 10 er 

(nokså/svært) tilfredse, mot 43 blant alumniene fra de inforettede fagene (infovitenskap, IKT, 

kognitiv vitenskap og nye medier).  

NIFU opererer ikke med en variabel for verken yrkes- og karriereveiledning eller 

oppgaveveiledning i sine kandiatundersøkelser, men bruker i stedet den brede betegnelsen 

«tilbakemelding/veileding» (Arnesen et al. 2013: 66). Vi merker oss likevel deres konklusjon 

om at ««tilbakemelding/veiledning» ikke vurderes særlig høyt» (ibid: 67) blant kandidatene, i 

motsetning til utdanningens faglige innhold. Dette er helt i tråd med våre egne funn. 

46% 

13% 

32% 

46% 

6% 

20% 

8% 

16% 

8% 

5% 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Master

Bachelor

Svært tilfreds Nokså tilfreds Verken eller/vet ikke Nokså utilfreds Svært utilfreds

39% 

11% 

36% 

25% 

15% 

48% 

5% 

11% 

5% 

5% 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Master

Bachelor

Svært tilfreds Nokså tilfreds Verken eller/vet ikke Nokså utilfreds Svært utilfreds



47 
 

5.4.1 Åpne besvarelser 

Naturlig nok viser besvarelsene at kandidatene både har positive og negative erfaringer med 

den oppgaveveiledningen de mottok. Det er heller ikke mange nok besvarelser knyttet til 

oppgaveveiledningen til at vi kan tillate oss å peke på noen tendens i en bestemt rening. Som 

man kan se nedenfor, er det nesten utelukkende under evaulering av masterutdanningene at 

oppgaveveiledingen blir eksplisitt omtalt. Detter er noe bemerkelsesverdig, ettersom en langt 

høyere grad av bachelorkandidatene oppgir å være utilfreds med denne siden av studiet. På en 

annen side er det nok riktig å hevde at oppgaveveiledningen er mer fremtredende på 

masternivå kontra bachelornivå, og at masterne derfor ofterer vil ha gjort seg opp en mening 

om denne delen av utdanningen. 

«Mer faglig oppfølging og veiledning […] hadde vært nyttig.» (bachelor i medievitenskap, vår 

2006) 

«Bortsett fra bachelor oppgaven hvor oppfølging var utmerket var resten av studieløpet til tider 

skuffende.» (bachelor i informasjonsvitenskap, vår 2011) 

«Då eg skreiv bacheloroppgåve i medievitenskap hadde eg alt skrive ei bacheloroppg frå før. 

Første gong eg skreiv ei slik oppgåve fekk eg god oppfølging og eg følte at den oppgåva me skreiv 

var litt meir omfattande enn ei vanleg emneoppgåve. På mediavitenskap fekk me ingen oppfølging 

og den gongen var oppgåva heller ikkje meir omfattande enn ei vanleg emneoppgåve, så eg sat 

igjen med eit inntrykk av at det å ta bacholor i mediavitenskap var vel lettvint.» (bachelor i 

medievitenskap, vår 2011). 

 «Veiledning på masternivå er veldig avhengig av veileder. Min veileder avlyste avtalte møter 

flere ganger. Skjedde også flere ganger at veileder ikke var til stede når vi hadde avtalt 

veiledning.» (master i medievitenskap, vår 2012)  

 

«Fikk veldig lite veiledning på masteroppgaven, noe som gjorde at jeg følte at jeg ikke hadde helt 

grep om studiene.» (master i i medievitenskap, vår 2011) 

«I mi tid (og sikkert før og etter) var det svært mange med forsinka levering av masteroppgåva. 

Veiledningsordninga opplevde eg at generelt fungerte dårleg. Mitt inntrykk var at dei færraste 

hadde "lyst" til å vere veiledarar, og at dette meir blei oppfatta som ei plikt. Kvaliteten til 

veiledninga (av ulike grunnar) varierte mykje. Eg trur at ved ei tettare oppfølging frå veiledar og 

tydligare rammer rundt veiledarrolla, samt oppfølging/kontroll av denne frå instituttleiinga, ville 

gje eit langt betre tilbod. I svært mange tilfeller kunne oppgåver vore fullført på langt kortare tid 
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dersom studenten fekk betre oppfølging, og spesielt hjelp til å spisse/avgrense oppgåva.» (master 

i informasjonsvitenskap, år ikke oppgitt) 

 «Dårleg oppfølging til masterskrivinga, då eg hadde store problemer med skriveprosessen. Er 

klar over at ein har ansvar for eige arbeid, men trur det er mange som fell utanfor pågrunn av 

press og ikkje blir plukka opp. Hadde vore mykje betre om dette hadde større fokus. Har høyrt 

med fleire som kunne ha trengt dette.» (master i medievitenskap, høst 2011)  

«Da vi jobbet med å velge tema for masteroppgave skulle alle forskningsgrupper presentere sitt 

arbeid for oss masterstudenter - dette ble det aldri noe av, og vi valgte tema uten å vite noe særlig 

om forskningsmiljøet ved instituttet.» (master i medievitenskap, vår 2008)  

«Det hadde også vært bra med mer praktisk rettede kurs og veiledning med tanke på valg av 

tema/type masteroppgave (kanskje tipset om oppgaver knyttet til bedrifter eller 

forksningsprosjekt?)» (master i medievitenskap, høst 2007) 

«Fikk veldig god veiledning av Peter Dahlen.» (master i medievitenskap, høst 2009) 

«Jeg hadde en helt utrolig veileder, og fikk muligheten til å gjøre et arbeide som ikke var direkte 

medievitenskap men en miks av medievitenskap, organisasjonspsykologi, ledelsesteori og 

markedsføring. […] Jeg er svært takknemlig for instituttets åpnehnet for ågjøre noe 

"alternativt".» (master i medievitenskap, vår 2010) 

«Veiledningen på masteroppgaven var ekstremt dårlig, som bidro til at jeg heller ikke ble fornøyd 

med sluttresultatet. Kun setningen "Det er OK", er et dårlig svar å få av veileder når du har 

skrevet flere sider som du er usikker på og trenger tilbakemelding på.» (master i medievitenskap, 

vår 2008)  

5.5 Tilgang til teknisk utstyr og hjelpemiddel 

Hvordan vurderer respondentene sin egen tilgang til nødvendig teknisk utstyr og hjelpemiddel 

gjennom studiene? Det mest påfallende i denne variabelen er en uvanlig høy forekomst av 

besvarelser i kategoriene verken eller/vet ikke; tre av ti respondenter oppgir å være verken 

tilfreds eller utilfreds med utstyrstilgangen på bachelornivå, mot fire av ti på masternivå. 

Samtidig fremkommer det at tilfredsheten er langt høyere enn utilfredsheten – på begge 

gradsnivåene. 

Kandidatenes vurdering av tilgangen til teknisk utstyr og hjelpemiddel ser ut til å være noe 

høyere på bachelornivå enn masternivå. Dette er interessant, ettersom tilfredsheten normalt 

sett har vist seg å være motsatt fordelt i denne undersøkelsen. 
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Medievitenskapelige program 

 

Figur 18a: Evaluering av tilgangen til teknisk utstyr og hjelpemiddel i utdanningen. Bachelorkandidater i 

medievitenskapelige program (N=147) og masterkandidater i medievitenskap (N=98). 

Infovitenskapelige program 

 

Figur 18b: Evaluering av tilgangen til teknisk utstyr og hjelpemiddel i utdanningen. Bachelorkandidater i 

informasjonsvitenskapelige program (N=109) og masterkandidater i informasjonsvitenskap (N=76). 

Tilfredsheten med tilgang til teknisk utstyr og hjelpemiddel vurdert høyest blant alumnier fra 

de infovitenskapelige bachelorprogrammene. Riktig nok er flest medie-alumnier svært 

tilfreds, men andelen nokså tilfredse er langt høyere i førstnevnte gruppe. Samtidig er også 

andelen utilfredse langt høyere blant respondentene fra mediefagene (33 mot 19 prosent). 

Blant masterne, er infovitenskap-alumniene mest fornøyd med utstyrstilgangen. Graden av 

tilfredshet er her hele 20 prosent høyere enn blant medieviterne.  

5.5.1 Åpne besvarelser 

Nedenfor har vi inkludert enkelte av de åpne besvarelser som på noen måte berører de 

«fysiske» ressursene og hjelpemidlene som er tilgjengelig (eller som mangler) for studentene 

ved Infomedia. De fleste besvarelsene uttrykker en positivitet rundt det foreliggende ustyret, 

mens noen etterlyser mer oppdaterte IT-verktøy.  

«En stor lettelse å komme til siste året og få tilgang til den fullstendige utstyrslisten. De to første 

årene oppleves som i overkant teoretiske og noe irrelevant for arbeidslivet, kanskje mest fordi den 

praktiske opplæringen får så lite prioritet. Man får grundig opplæring én gang, og så, på grunn 

av manglende mengdetrening, er kunnskapen glemt til neste år, når nytt utstyr blir tilgjengelig. 

Mange små, ukompliserte oppdrag ved siden av det teoretiske og de større praktiske oppdragene 

ville vært til stor hjelp.» (bachelor i film- og tv-produksjon, år ikke oppgitt)  
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«Følgende ting brukte vi på studiet vårt: Prolog (en eller annen utgave var installert) Haskell 

(ikke installert) Java (utgaven som var installert inntil 2 uker siden var ikke oppdatert, og Oracle 

selv hadde bedt alle om å oppdatere til en nyere versjon grunnet kritiske sikkerhetssvakheter ved 

systemet.) Common Lisp (LOLNOPE) SQL (Vi fikk allernådigst tilgang til et enkelt system en 

gang, som var kun mulig å koble seg på ved å faktisk være i salen. XPath/XQuery motorer (Nei.) 

Git (Ikke installert) […] Alle disse programmene er ting som var forventet at vi skulle bruke som 

en del av studiet, med unntak av Haskell. Så datalabbene var ubrukelige.» (bachelor i kognitiv 

vitenskap, vår 2013)  

«Tilgangen på teknisk utstyr var eksepsjonell, og timene jeg brukte på egenhånd med å lære meg 

teknikk har betalt seg i yrkeslivet. […] Dem som jeg gikk i klasse med som har fått relevant jobb 

etter studiet var dem som la ned egeninnsats i å lære seg håndverket. Her var tilgangen til utstyr 

uvurderlig.» (bachelor i film- og tv-produksjon, vår 2009) 

 

«teknisk utstyr kunne gjerne ha blitt fornyet på masterleseplassene (om det ikke har blitt gjort 

enda) i tillegg til grupperom for masterstudenter. De var på ingen måte egnet til utvikling.» 

(master i informasjonsvitenskap, høst 2012) 

«[…] altfor lite relevant i forhold til at jeg skulle ut i jobb og løse faktiske problemer, med 

teknologier som ikke var ti år gamle» (master i IKT, vår 2008)  

5.6 Sosialt miljø 

I neste spørsmål i batteriet ble respondentene bedt om å vurdere de sosiale sidene ved 

Infomedia-utdanning(e). Vi merker oss at det er dette aspektet ved utdanningen som 

fremkaller lavest grad av utilfredshet blant kandidatene, med en andel på 10 og 5 prosent 

utilfredse på henholdsvis bachelor- og masternivå. Samtidig ser man at litt over 7 av 10 

respondenter ved begge gradsnivå vurderer sin tilfredshet som svært eller nokså høy.  

Medievitenskapelige program 

 

Figur 19a: Evaluering av utdanningens sosiale miljø. Bachelorkandidater i medievitenskapelige program 

(N=146) og masterkandidater i medievitenskap (N=97). 
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Infovitenskapelige program 

 

Figur 19b: Evaluering av utdanningens sosiale miljø. Bachelorkandidater i informasjonsvitenskapelige program 

(N=108) og masterkandidater i informasjonsvitenskap (N=74). 

Det er ingen tydelige mønster i ulikhetene mellom masterprogrammene. Den totale 

tilfredsheten er én prosent høyere blant infoviterne, men andelen av svært tilfredse er likevel 

høyest blant medieviterne. Det kan også nevnes at utilfredsheten (nokså og svært utilfreds) er 

på 8 og 2 prosent hos henholdsvis medieviterne og infoviterne.  

Omtrent tre av alumniene fra de medievitenskapelige bachelorprogrammene vurderer sin 

tilfredshet med bachelorutdanningens sosiale miljø som nokså høy eller svært høy. 

Tilsvarende for de inforettede programmene er noe lavere; 69 prosent. 

5.6.1 Åpne besvarelser 

Relativt få kandidater har omtalt det sosiale miljøet i sine kvalitative besvarelser. De fleste av 

disse har uttrykt seg i positive ordelag, mens andre fremstiller miljøet som «klikkete» og 

«labert». Flere av masteralumniene trekker fram den positive sosiale betydningen av tilgangen 

til faste lesesalsplasser.  

«Utrolig bra miljø og studiebyen er fantastisk!» (Master i medievitenskap, år ikke oppgitt) 

«Hvordan kan dere spørre om hvordan det sosiale miljøet er når vi ikke hører til instituttet på 

noen annen måte enn at vi har korttilgang (når kortene våre sporadisk faktisk virket) på 

lesesalen?» (bachelor i kognitiv vitenskap, vår 2013) 

«Det sosiale var også labert, mye pga nedleggelsen av Inform@tica.» (bachelor i 

informasjonsvitenskap, vår 2011)  

«Inkluder masterstudentar i fadderveka!» (master i informasjonsvitenskap, vår 2013)  

«Av positive sider vil jeg blant annet trekke frem det sosiale miljøet, jeg hadde gleden av å gå i 

klasse med meget interesserte og oppegående studenter.» (bachelor i film- og tv-produksjon, vår 

2009) 
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«Det sosiale miljøet var klikkete og lite inkluderende […]» (master i medievitenskap, høst 2009) 

«Svært bra sosialt miljø og samhold på masterstudiet.» (master i informasjonsvitenskap, vår 

2009) 

«Det at vi får faste lesesalsplasser tidlig på master er positiv, og hjelper til å skape et godt og 

avslappet miljø for studenten. Fint også med kjøkken.» (master i medievitenskap, vår 2009) 

«Det er svært positivt for oss som studenter at vi får lesesalplass på instituttet, da dette gjør at vi 

blir bedre kjent med de ansatte og i at det blir enkelt for oss å oppsøke dere for å få tips og råd 

underveis i arbeidet med masteroppgaven.» (master i medievitenskap, vår 2013) 

5.7 Generell tilfredshet med utdanningen 

Siste spørsmål i skjemaet tok sikte på å avdekke den generelle tilfredsheten med bachelor- 

og/eller masterutdanningen som respondentene fullført ved Infomedia. Som vist i figur 20, får 

masterutdanningen en langt bedre vurdering enn bachelorutdanningen. Særlig er skillet 

tydelig i svarkategorien svært tilfreds, hvor man ser en ulikhet på 6 til 20 prosent i favør 

masterprogrammene. 

Medievitenskapelige program 

 
Figur 20a: Generell tilfredshet med utdanningen. Bachelorkandidater i medievitenskapelige program (N=146) 

og masterkandidater i medievitenskap (N=97). 

Infovitenskapelige program 

 

Figur 20b: Generell tilfredshet med utdanningen. Bachelorkandidater i informasjonsvitenskapelige program 

(N=111) og masterkandidater i informasjonsvitenskap (N=76). 

Hele ni av ti masterkandidater fra infovitenskap er tilfreds med utdanningen, mot cirka åtte av 

ti fra medievitenskap. På bachelornivå er den totale tilfredsheten hos kandidatene fra 
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medieprogrammene 59 prosent. Tilsvarende hos kandidatene fra de 

informasjonsvitenskapelige fagene er langt høyere; 75 prosent.  

På en skala fra én til fem, hvor én svarer til svært utilfreds og fem betyr svært tilfreds, blir 

gjennomsnittscoren her 3,6 for bachelor og 3,9 for master. I NIFUs siste kandidatundersøkelse 

ble det avdekket en gjennomsnittscore på 4,3 blant uteksaminerte mastergradskandidater fra 

Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet ved UiB (NIFU 2013: 64). 

5.7.1 Åpne besvarelser 

Nedenfor har vi inkludert noen av besvarelsene som omtaler mer generelle opplevelser av 

utdanningene, og som derfor ikke kan plasserer under de enkelte tematikkene ovenfor. Som i 

de andre delkapitlene, forsøker vi selvsagt å gi et representativt bilde av det vi opplever som 

helheten i besvarelsene. 

«Selv om kursene faglig sett var gode, og tilgangen på utstyr var svært god, ble det stilt alt for lite 

krav til oss som studenter. Arbeidskravene var i mine øyne ekstremt lav, og det medførte at 

dersom man ikke tok grep selv og skaffet seg relevant erfaring, så var man helt uegnet for 

arbeidslivet den dagen utdannelsen sto ferdig.» (bachelor i journalistikk, vår 2010) 

«Det er for lett på medievitenskap, bachelornivå. Eg har alltid vore ein "firarstudent", men eg 

tykte det var lett å ordne seg gode karakterer uten for mykje jobbing.» (bachelor i 

medievitenskap, høst 2009)  

«Har ikke mye relevans for mitt daglige arbeid. Vil også tvile på om mastergraden har gitt meg 

mer tilbake enn studielån.» (master i medievitenskap, vår 2012)  

«Masterutdanningen er i en helt annen liga, når det gjelder undervisningskvalitet, sammenlignet 

med bachelorutdanningen. Kurs var relevante, metodeopplæring var OK og veiledere (etter min 

erfaring) gjorde en glimrende jobb.» (master i medievitenskap, vår 2011)  

«Mye kompetanse på instituttet som kan benyttes bedre. Mer obligatorisk oppmøte, gruppearbeid 

og presentasjoner i masterfagene for å øke arbeidsinnsats og samhold til studentene.» (master i 

medievitenskap, høst 2011)  

5.8 Ønske om å anbefale utdanningen til andre  

Endelig i dette kapitlet presenterer vi resultatene for spørsmålene «ville du ha anbefalt denne 

bachelorutdanningen/masterutdanningen til andre?». Som figuren nedenfor viser, har fire av 

ti sagt seg enig i påstanden når det gjelder deres bachelorutdanning, mens seks av ti oppgir å 
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ville anbefale masterutdanningen til andre. Som i spørsmålene ovenfor, ser vi igjen tendensen 

til en større positivitet knyttet til masterstudiene. Hvorvidt dette først og fremst skyldes reelle 

kvalitetsforskjeller mellom programnivåene, eller hvorvidt det hovedsakelig er på grunn av 

endringene i studentmassen fra bachelor til master, er vanskelig å spekulere i. 

 

Figur 21: Ønske om å anbefale utdanningen til andre, fordelt etter program og nivå.. 

Andelen som vil anbefale sin masterutdanning i informasjonsvitenskap til andre, er vesentlig 

høyere enn de som vil anbefale masterutdanningen i medievitenskap. I førstnevnte gruppe av 

respondenter oppgir hele 79 prosent å ville anbefale utdanningen, mot 49 prosent i sistnevnte. 

Mønsteret er relativt likt på bachelornivå. Mens 59 prosent av kandidatene fra de 

informasjonsvitenskapelige fagene svarer ja på spørsmålet om hvorvidt de vil anbefale sin 

utdanning til andre, er det kun 27 prosent fra de medievitenskapelige programmene som 

svarer tilsvarende. Her svarer derimot 43 prosent nei, mot 28 prosent i førstnevnte gruppe. 
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Tabellvedlegg 

Vedleggstabell 1: År for uteksaminering blant respondentene
10

. Fordelt mellom medievitenskapelige og 

informasjonsvitenskapelige bachelorprogram samt master i medievitenskap, informasjonsvitenskap og 

IKT. Råtall. 

  Bachelor 

Total 

Bachelor 

(Mevi) 

Bachelor 

(Info) 

Master 

Total 

Master 

(Mevi) 

Master 

(Info) 

Master 

(IKT) 

Før 2005 7 3 4 0 0 0 0 

2005 8 4 4 0 0 0 0 

2006 10 5 5 14 8 6 0 

2007 13 8 5 19 14 5 0 

2008 12 7 5 20 10 6 4 

2009 23 13 10 25 11 12 2 

2010 47 35 12              17  12 5 0 

2011 43 23 20 25 17 8 0 

2012 44 26 18 28 10 17 1 

2013 28 13 15 23 12 11 0 

 

Vedleggstabell 2a: Nåværende hovedaktivitet fordelt etter uteksamineringer pr. år. Masterkandidater i 

medievitenskap. Råtall. 

Hovedaktivitet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALT 

Fast ansatt 5 10 8 10 9 9 3 2 56 

Vikariat 2 1 2 
  

3 1 2 11 

Permisjon 
 

1 
      

1 

Selvstendig/frilanser 1 
   

1 
  

2 

Jobbsøker  
    

1 1 3 5 

Student  
     

1 1 2 

Midlertidig ansatt/engasjement 1 1 
 

1 3 3 4 4 17 

TOTALT  8 14 10 11 12 17 10 12 94 

 

Vedleggstabell 2b: Nåværende hovedaktivitet fordelt etter uteksamineringer pr. år. Master i 

informasjonsvitenskap. Råtall. 

Hovedaktivitet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALT 

Fast ansatt 6 4 6 11 5 8 13 10 63 

Vikariat 
      

1 1 2 

Permisjon 
 

1 
      

1 

Jobbsøker 
   

1 
    

1 

Student 
         

Midlertidig ansatt/engasjement     3 
 

3 

TOTALT 6 5 6 12 5   8 17 11 70 

 

                                                           
10

 Merk at en del respondenter ikke har oppgitt år for uteksaminering, og at tallene derfor er en del lavere enn det 

totale antallet besvarelser. 
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Vedleggstabell 2c: Nåværende hovedaktivitet fordelt etter uteksamineringer pr. år. Master i IKT. Råtall. 

Hovedaktivitet 2005 2006 TOTALT 

Fast ansatt 5 1 6 

Midlertidig ansatt 1 
 

1 

TOTALT 
  

7 

 

Vedleggstabell 2d: Nåværende hovedaktivitet fordelt etter uteksamineringer pr. år. Bachelor (uten 

master) i medievitenskapelige program. Råtall. 

Hovedaktivitet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALT 

Fast ansatt 
  

12 4 2 1 19 

Vikariat 
  

4 1 2 1 8 

Selvstendig/frilanser 
 

1 4 
 

1 1 7 

Jobbsøker 
  

1 1 1 3 6 

Student 1 1 6 7 16 6 37 

Midlertidig ansatt/ 

engasjement   
2 4 4 1 11 

TOTALT 1 2 29 17 26 13 88 

 

Vedleggstabell 2e: Nåværende hovedaktivitet fordelt etter uteksamineringer pr. år. Bachelor (uten 

master) i informasjonsvitenskapelige program. Råtall. 

Hovedaktivitet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALT 

Fast ansatt 1 1 1 4 9 11 1 28 

Vikariat 
     

1 1 2 

Jobbsøker 
     

1 
 

1 

Student 
   

1 4 3 13 21 

Midlertidig 

ansatt/engasjement     
1 1 

 
2 

TOTALT 1 1 1 5 14 17 15 54 

 

Vedleggstabell 3: Nåværende bosted, fordelt etter program. Prosent. 

Program Bergen 

og 

omegn 

Vestlandet 

for øvrig 

Oslo/Akershus Østlandet 

for øvrig 

Sørlandet Midt-

Norge 

Nord-

Norge 

Utlandet TOTALT  

Medievitenskapelige 
bachelorprogram 

58,7 9,1 23,8 2,1 0,7  0,7 4,9 143 

Medievitenskap 58,8 8,2 24,7 2,4   1,2 4,7 92 

Journalistikk 36,8 15,8 36,8  5,3   5,3 19 

Film- og TV-prod. 66,7 8,3 12,5 4,3    8,3 25 

Visuell kultur 73,3 6,7 20      15 

Informasjonsvitenskapelige 

bachelorprogram 

66,4 5,5 16,4 2,7 0,9 2,7  5,5 110 

Informasjonsvitenskap 68,6 5,7 17,1 1,4 1,4 1,4  4,3 70 

Nye medier 61,5 7,7 15,4 15,4     13 

IKT 63,6 9,1 18,2   7,7   11 

Kognitiv vitenskap 62,5  12,5   6,3  18,3 16 

          

Medievitenskap (master) 60,6 7,4 22,3 3,2 1,1 2,1 1,1 2,1 94 

Informasjonsvitenskap 

(master) 

55,1 14,1 21,8 2,6  3,8  2,6 78 

IKT (master) 33,3 33,3 33,3 16,7     8 
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Vedleggstabell 4a: Tilleggsutdanning, bachelor (uten master) i medievitenskapelige fag (N= 99). Prosent. 

 Ingen Enkeltfag Bachelor Master 

Etter infomedia 35 % 25 % 10 % 17 % 

Før infomedia 42 % 14 % 9  0 % 

 

Vedleggstabell 4b: Tilleggsutdanning, masterkandidater i medievitenskap (N=98). Prosent. 

 

 Ingen Enkeltfag Bachelor Master 

Etter infomedia 43 % 27 % 1 % 0 % 

Før infomedia 36 % 33 % 27 % 0 % 

 

Vedleggstabell 4c: Tilleggsutdanning, bachelorkandidater (uten master) i informasjonsvitenskapelige fag 

(N=63). Prosent. 

 Ingen Enkeltfag Bachelor Master 

Etter infomedia 65 % 11 % 3 % 8 % 

Før infomedia 60 % 24 % 5 % 0 % 

 

Vedleggstabell 4d: Tilleggsutdanning, masterkandidater i informasjonsvitenskap (N=76). Prosent. 

 Ingen Enkeltfag Bachelor Master 

Etter infomedia 70 % 9 % 1 % 0 % 

Før infomedia 57 % 22 % 22 % 0 % 
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Vedleggstabell 5: Kandidatenes nåværende yrke
11

. Alle program. Råtall. 

Yrkeskategori TOTAL MEVI 
(MA) 

INFO          
( MA) 

IKT 
(MA) 

MEVI INFO JOU
RN 

FILM/
TV 

NYE 
MEDIER 

IKT KOGN 
VIT 

VIS 
KULT 

Journalistikk 21 10 
  

8 
 

8 
 

1 
   

Kommunikasjons

-/PR-. info.virk. 
34 26 2 

 
12 1 1 1 1 

 
1 4 

Innspillingstekn./ 

filmfoto 
11 3 

  
3 

  
6 

    

Foto 2 1 
     

1 
   

1 

Grafikk/design 8 0 4 
  

1 
 

1 4 1 
  

Markedsføring/ 

reklame 
2 2 

     
1 

    

Systemutv./ 
programmering 

69 1 51 6 2 32 1 
  

7 3 
 

Dataing./-

tekniker 
21 

 
9 1 

 
10 

  
1 1 3 

 
Forsking 

(høgskole/uni.) 
9 6 1 1 3 

     
2 1 

Undervisning 
(gr.skole/vgs) 

6 4 
     

1 
   

1 

Kulturarbeid 14 9 
  

7 
 

1 3 
   

1 

Salg/service 17 6 1 
 

8 5 
     

1 

Annet adm. 

arbeid 
35 19 5 

 
14 5 

 
2 1 1 

 
2 

Ingen jobb 1 
          

1 

Annet 11 4 2 
 

2 5 
   

0 
 

1 

TOTALT 261 91 75 8 59 59 11 16 8 10 9 13 

 

Vedleggstabell 6: Arbeidstid i uken. Alle program. Gjennomsnitt. 

Program Mer enn heltid Heltid (100 %) Deltid Totalt 

Medievitenskapelige bachelorprogram  2 % 71 % 27 % 45 

Medievitenskap 
 

74 % 26 % 23 

Journalistikk 
 

78 % 22 % 9 

Film- og TV-prod. 8 % 67 % 25 % 12 

Visuell kultur 
  

100 % 1 

Informasjonsvitenskapelige bachelorprogram 12 % 85 % 3 % 34 

Informasjonsvitenskap 17 % 83 % 0 % 23 

Nye medier 
 

67 % 33 % 3 

IKT 
 

100 % 
 

3 

Kognitiv vitenskap 100 % 
 

5 

     

Medievitenskap (Master)  12 % 82 % 6 % 84 

Infovitenskap (Master) 11 % 87 % 3 % 75 

IKT (Master) 14 % 86 % 0 % 7 

     

Alle respondenter  10 % 82 % 8 % 246 

 

                                                           
11

 Merk at besvarelsen til én respondent kan figurere i tabellen to ganger, da kolonnene med bachelorstudenter 

også omfatter de som senere har tatt master. 
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Vedleggstabell 7: Sektortilhørighet. Alle program. Prosent. 

Program Privat Statlig Fylke Kommunal Org/stiftelse 
Annet/ikke 
kodbart 

Totalt 

Medievitenskapelige bachelorprogram 76 % 9 % 2 % 9 % 4 % 
 

46 

Medievitenskap 70 % 17 % 
 

13 % 
  

23 

Journalistikk 80 % 
  

10 % 10 % 
 

10 

Film- og TV-prod. 83 % 
 

8 % 
 

8 % 
 

12 

Visuell kultur 100 % 
     

1 

Informasjonsvitenskapelige bachelorprogram 78 % 11 % 
 

6 % 3 % 3 % 36 

Informasjonsvitenskap 84 % 4 % 
 

8 % 
 

4 % 25 

Nye medier 100 % 
     

1 

IKT 100 % 
     

3 

Kognitiv vitenskap 60 % 20 % 
  

20 % 
 

5 

        

Medievitenskap (Master) 42 38 2 10 5 3 91 

Infovitenskap (Master) 77 17 
 

4 1 
 

75 

IKT (Master) 71 29 
    

7 

 

Vedleggstabell 8: Leder andre/leder ikke andre. Alle program. Prosent. 

Program 
 

Leder andre 
Leder ikke 
andre 

Totalt 

Medievitenskapelige bachelorprogram 20 % 80 % 44 

Medievitenskap 22 % 78 % 23 

Journalistikk 10 % 90 % 10 

Film- og TV-prod. 20 % 80 % 10 

Visuell kultur 100 % 0 % 1 

Informasjonsvitenskapelige bachelorprogram 29 % 71 % 35 

Informasjonsvitenskap 29 % 71 % 24 

Nye medier 33 % 66 % 3 

IKT 0 % 100 % 3 

Kognitiv vitenskap 40 % 60 % 5 

    

Medievitenskap (master) 31 % 69 % 91 

Informasjonsvitenskap (master) 26 % 74 % 76 

IKT (master) 43 % 57 % 7 
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Vedleggstabell 9: Lønnsvariasjoner. Mann/kvinne. Prosent. 

Lønnskategori Mann Kvinne Totalt 

Under 200 000 3 % 7 % 10 

200 000 - 299 000 6 % 5 % 12 

300 000 - 349 000 9 % 10 % 20 

350 000 - 399 000 9 % 13 % 24 

400 000 - 449 000 23 % 20 % 47 

450 000 - 499 000 12 % 21 % 36 

500 000 - 549 000 14 % 8 % 24 

550 000 - 599 000 9 % 4 % 14 

600 000 - 799 000 9 % 4 % 15 

800 000 eller mer 3 % 0 % 3 

Vet ikke/vil ikke oppgi 4 % 10 % 7 

Totalt 117 103  220 

 

Vedleggstabell 10a: Tilfredshet med faginnhold. Alle program. Råtall og gjennomsnitt. 

Program 5 (= svært tilfreds) 4 3 2 1 (=svært 

utilfreds) 

Snittscore 

(1-5) 

Medievitenskapelige 

bachelorprogram 
6 87 28 23 0 3,53 

Medievitenskap 6 54 18 10 0 3,39 

Journalistikk 0 11 2 6 0 3,26 

Film- og TV-prod. 0 12 6 6 0 3,25 

Visuell kultur 0 10 2 1 0 3,69 

Informasjonsvitenskapelige 

bachelorprogram 
17 73 16 8 0 3,87 

Informasjonsvitenskap 7 47 9 7 0 3,77 

Nye medier 4 11 1 0 0 4,19 

IKT 1 7 3 1 0 3,67 

Kognitiv vitenskap 5 8 3 0 0 4,13 

Visuell kultur 0 10 2 1 0 3,69 

       

Medievitenskap (Master) 29 55 8 6 0 4,09 

Infovitenskap (Master) 14 50 8 4 0 3,97 

IKT (Master) 1 5 1 0   0 4,00 
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Vedleggstabell 10b: Tilfredshet med undervisningskvalitet. Alle program. Råtall og gjennomsnitt. 

Program 5 (= svært tilfreds) 4 3 2 1 (=svært 
utilfreds) 

Snittscore  
(1-5) 

Medievitenskapelige bachelorprogram 12 77 36 17 5 3,53 

Medievitenskap 8 44 24 11 1 3,53 

Journalistikk 0 8 6 3 2 3,06 

Film- og TV-prod. 1 13 5 3 2 3,33 

Visuell kultur 3 12 1 0 0 4,13 

Informasjonsvitenskapelige 

bachelorprogram 
5 69 33 4 0 3,68 

Informasjonsvitenskap 3 45 19 3 0 3,69 

Nye medier 0 6 7 0 0 3,46 

IKT 0 9 2 1 0 3,67 

Kognitiv vitenskap 2 9 5 0 0 3,81 

Visuell kultur 3 12 1 0 0 4,13 

       

Medievitenskap (Master) 19 59 14 5 1 3,92 

Infovitenskap (Master) 14 47 9 4 1 3,92 

IKT (Master) 1 6 0 0 0 4,14 

 

Vedleggstabell 10c: Tilfredshet med yrkes- og karriereveiledning. Alle program. Råtall og gjennomsnitt. 

Program 5 (= svært tilfreds) 4 3 2 1 (=svært 

utilfreds) 

Snittscore (1-

5) 

Medievitenskapelige bachelorprogram 1 8 8 62 42 1,88 

Medievitenskap 1 5 5 38 29 1,86 

Journalistikk 0 2 2 9 2 2,67 

Film- og TV-prod. 0 1 1 9 6 1,82 

Visuell kultur  0 0 0 6 5 1,55 

Informasjonsvitenskapelige 

bachelorprogram 
1 11 11 40 10 2,36 

Informasjonsvitenskap 0 8 8 19 7 2,40 

Nye medier 0 1 1 8 2 2,08 

IKT 0 2 2 4 0 2,75 

Kognitiv vitenskap 1 0 0 9 1 2,18 

 
      

Medievitenskap (Master) 3 8 8 37 17 2,22 

Infovitenskap (Master) 4 10 10 27 4 2,69 

IKT (Master) 0 1 1 2 1 2,40 
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Vedleggstabell 10d: Tilfredshet med oppgaveveiledning (bachelor: semesteroppgave, master: 

masteroppgave). Alle program. Råtall og gjennomsnitt. 

Program 5 (= svært tilfreds) 4 3 2 1 (=svært 
utilfreds) 

Snittscore (1-5) 

Medievitenskapelige bachelorprogram 19 68 29 24 7 3,46 

Medievitenskap 11 39 18 14 6 3,40 

Journalistikk 4 6 2 7 0 3,37 

Film- og TV-prod. 1 15 5 2 1 3,54 

Visuell kultur  3 8 4 1 0 3,81 

Informasjonsvitenskapelige 

bachelorprogram 
12 28 52 12 8 3,21 

Informasjonsvitenskap 8 18 35 6 3 3,31 

Nye medier 3 3 3 2 2 3,23 

IKT 0 4 4 3 2 2,77 

Kognitiv vitenskap 1 3 10 1 1 3,13 

 
      

Medievitenskap (Master) 45 31 6 8 8 3,99 

Infovitenskap (Master) 29 27 11 4 4 3,97 

IKT (Master) 3 3 1 0 0 4,29 

 

Vedleggstabell 10e: Tilfredshet med tilgang til teknisk utstyr og hjelpemiddel. Alle program. Råtall og 

gjennomsnitt. 

Program 5 (= svært tilfreds) 4 3 2 1 (=svært 

utilfreds) 

Snittscore (1-5) 

Medievitenskapelige bachelorprogram 15 37 49 34 12 3,23 

Medievitenskap 2 18 39 17 12 2,78 

Journalistikk 3 5 3 8 0 3,16 

Film- og TV-prod. 9 13 0 2 0 4,21 

Visuell kultur  1 1 7 7 0 2,75 

Informasjonsvitenskapelige 

bachelorprogram 
9 46 34 16 4 3,37 

Informasjonsvitenskap 3 29 23 12 1 3,31 

Nye medier 2 8 3 0 0 3,92 

IKT 3 5 2 1 1 3,67 

Kognitiv vitenskap 1 4 6 3 2 2,94 

       

Medievitenskap (Master) 6 22 48 20 2 3,10 

Infovitenskap (Master) 9 27 27 9 2 3,43 

IKT (Master) 2 1 3 1 0 3,57 
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Vedleggstabell 10f: Tilfredshet med sosialt miljø. Alle program. Råtall og gjennomsnitt. 

Program 5 (= svært tilfreds) 4 3 2 1 (=svært 
utilfreds) 

Snittscore (1-5) 

Medievitenskapelige bachelorprogram 39 71 22 10 2 3,94 

Medievitenskap 20 40 16 8 1 3,67 

Journalistikk 6 12 0 1 0 4,21 

Film- og TV-prod. 10 10 3 0 1 4,17 

Visuell kultur  3 9 3 1 0 3,88 

Informasjonsvitenskapelige 

bachelorprogram 
30 44 21 12 3 3,78 

Informasjonsvitenskap 18 27 13 9 2 3,72 

Nye medier 6 5 1 1 0 4,23 

IKT 3 6 1 1 1 3,75 

Kognitiv vitenskap 3 6 6 1 0 3,69 

       

Medievitenskap (Master) 33 34 22 7 1 3,93 

Infovitenskap (Master) 23 29 20 1 1 3,97 

IKT (Master) 1 5 1 0 0 4,00 

 

Vedleggstabell 10g: Generell tilfredshet med utdanning. Alle program. Råtall og gjennomsnitt. 

Program 5 (= svært tilfreds) 4 3 2 1 (=svært 

utilfreds) 

Snittscore (1-5) 

Medievitenskapelige bachelorprogram 5 79 36 25 1 3,42 

Medievitenskap 4 40 29 15 0 3,38 

Journalistikk 0 12 3 4 0 3,42 

Film- og TV-prod. 0 17 2 4 1 3,46 

Visuell kultur  1 10 2 2 0 3,67 

Informasjonsvitenskapelige 

bachelorprogram 
11 75 16 8 1 3,78 

Informasjonsvitenskap 7 43 13 7 0 3,71 

Nye medier 2 10 1 0 0 4,08 

IKT 0 11 1 0 0 3,92 

Kognitiv vitenskap 2 11 1 1 1 3,75 

       

Medievitenskap (Master) 19 58 14 5 1 3,92 

Infovitenskap (Master) 16 51 5 3 1 4,03 

IKT (Master) 1 4 0 2 0 3,57 
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Sluttnoter 

                                                           
i
 Våre lister inkluderer dessverre ikke alle uteksaminerte i den aktuelle perioden. Da vi ved hjelp av Felles 

Studentregister (FS) søkte etter uteksaminerte kandidater fra de bestemte programmene ved instituttet, manglet 

mange av kandidatene fra 2005-2008. Dette fordi man først i 2008 startet med spesifiserte gradsbetegnelser ved 

instituttet, til forskjell fra tidligere år hvor den enkelte kandidat oppnådde en grad i samfunnsvitenskap framfor i 

sitt spesifikke program. Merk likevel at de som fullførte en master i etterkant har blitt inkludert i utvalget. Vi 

registerer også en uforholdsmessig lav andel kandidater i utvalget som tok mastergrad i 2005, uten at vi har 

forklaring på hvorfor. Da vi ble oppmerksom på problematikken og fikk tilgang til nye lister fra FS, var 

surveyene allerede sendt ut.  

ii
 Svarprosenten for kandidater uteksaminert i perioden 2005/2006: 39 prosent. I 2012/2013: 52 prosent.  

iii
 Kategoriene kommunikasjons- og informasjonsvirksomhet (34 besvarelser) og markedsføring/reklame (2 

besvarelser) har blitt slått sammen til kategorien kommunikasjon/PR i denne rapporten. Kategorien foto (5 

besvarelser) har blitt fjernet, og er nå en del av annet-kategorien. I rapporten opererer vi med tolv kategorier, 

ikke fjorten som i skjemaet. 

iv
 Da skjemaet ble sendt ut til respondentene, manglet lønnskategorien 450 000 – 499 0000. Denne ble lagt til 

etter ca 45 minutter. Alle besvarelser som ble avgitt på dette spørsmålet i dette tidsrommet, ble fjernet. 

v
 Vi inkluderte også kategorien ikke relevant i spørreskjemaet. Denne blir ikke tatt med i utregningen av 

gjennomsnittsscoren, og er dermed ikke inkludert i denne presentasjonen. 

vi
 Merk at vi her har egne spørsmålsbatteri for henholdsvis bachelor- og masternivå, og at kandidatene som har 

fullført begge nivå ble bedt om å evaluere hvert enkelt av disse to. For enkelhets skyld har vi i denne rapporten 

valgt å ikke presentere masterkandidatenes evalueringer av sine (eventuelle) bachelorutdanninger. Med andre ord 

skiller vi mellom bachelorkandidatene (uten master) sine evauleringer av bachelorutdanninger, samt 

masterkandidatenes evalueringer av mastergraden. 


