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Undersøkelsen viser at kandidatene fortsetter å styrke sin tilknytning til arbeidslivet mer 
enn ett år etter at de ble uteksaminert. Blant dem som ble uteksaminert for ett år siden har 
47 % fått fast ansettelse, mens blant dem som ble uteksaminert for to år siden er andelen 63 %. 
Tilsvarende finner vi at andelen arbeidssøkende er lavere blant dem som ble uteksaminert for 
to år siden, enn blant dem som ble uteksaminert for ett år siden. 
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Omkring 80 % av kandidatene er i arbeid, 
og flertallet (56 %) er i faste stillinger. 

 Formålet er å undersøke relevans i HiOA-kandidatenes kompetanse 
og hvor raskt kandidatene kommer inn i arbeidslivet, og dermed  
bidrar til velferd og verdiskaping.

 Undersøkelsen dekker alle bachelorutdanningene og fireårig lærer-
utdanning, i alt 55 utdanninger.

 Kandidatene er kontaktet ett til to år etter at de ble uteksaminert. 
For enkelte utdanninger er også kandidater fra tre og fire år tilbake 
i tid tatt med. 

 6 035 kandidater har blitt kontaktet, og 2 723 av disse besvarte 
undersøkelsen. 

 Svarprosenten er dermed 45,1 %. 

Hva er HiOAs kandidatundersøkelse?



Blant barnehagelærere, allmennlærere og sykepleiere har nesten alle fått en jobb de er 
utdannet til. Blant kandidatene med sosialfaglig utdanning (sosionomer og barneverns-
pedagoger) har 81 % fått en jobb de er utdannet til.
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* sosionomer og barnevernspedagoger

Ni av ti yrkesaktive kandidater har 
fått en jobb de er utdannet til. 



Blant de teknologiutdannede kandidatene og kandidatene med barnehagelærer- eller 
allmennlærerutdanning har nesten ni av ti fått jobb i Oslo-regionen. Blant kandidatene 
med sosialfaglig utdanning har 23 % funnet seg jobb utenfor Oslo-regionen.
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To måneder etter at de ble ferdigutdannet, hadde hele 85 % fått jobbtilbud. Seks måneder etter 
at de ble ferdigutdannet, hadde 95 % fått tilbud. I gjennomsnitt ventet kandidatene som er i 
relevant jobb omtrent 40 dager på jobbtilbudet.

Blant kandidatene fra lærerutdanningene fikk mer enn åtte av ti relevant jobbtilbud mens de 
ennå var studenter. To måneder etter at de var ferdigutdannet hadde nesten alle fått jobbtilbud. 
Kandidatene med sosialfaglig utdanning måtte vente litt lenger, blant disse hadde 71 % fått 
jobbtilbud innen to måneder og 85 % innen seks måneder.
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Flertallet (63 %) av kandidatene fikk 
jobbtilbud allerede mens de studerte.

77 % av kandidatene som er i relevant 
arbeid, jobber i Oslo eller Akershus.
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