
 

 

 

 

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 – sammendrag 
 

HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de 

er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, 

barnevern, ingeniørfag, sosionom og sykepleie uteksaminert i 2012 og 2013 hadde 

65% av de som besvarte undersøkelsen tilbud om relevant jobb før utdanningen 

var avsluttet og 4 måneder etter avsluttet utdanning hadde 93% av kandidatene 

fått tilbud om relevant jobb.  

Undersøkelsen ble gjennomført for første gang sommeren 2014. Den ble sendt ut til 2 387 kandidater 

fra utdanningene allmennlærer, barnevern, ingeniørfag, sosionom og sykepleie uteksaminert i 2012 og 

2013, alle på bachelornivå. Blant disse leverte 1 234 kandidater besvarelser som inngår i datamaterialet, 

dvs. en svarprosent på 52%. Undersøkelsen er spesielt rettet mot å vurdere utdanningenes 

samfunnsrelevans.  

I denne artikkelen presenteres utvalgte funn fra en del av undersøkelsen, i hovedsak funn på 

institusjonsnivå, for spørsmål som var felles for kandidater fra ulike utdanninger.  

 

Arbeidsmarkedet for de nyutdannede kandidatene 

Nesten 65% av kandidatene hadde fått tilbud om jobb før studiene var avsluttet. Fire måneder etter 

avsluttet utdanning hadde 93% fått tilbud om jobb. Kandidatene som raskest fikk tilbud om relevant 

jobb var allmennlærerne, som i snitt fikk tilbud om relevant jobb 8 dager etter at de var uteksaminert, 

og sykepleierne, som i snitt brukte ca. 3 uker på å få tilbud om relevant arbeid. Dette viser at 

kandidatene utdannet ved HiOA er svært etterspurt på arbeidsmarkedet og spesielt kandidatene med 

lærerutdanning. 

34% av kandidatene som hadde hatt en forhåndsoppfatning om arbeidsmarkedet, oppga at det hadde 

vært færre jobber å søke på enn forventet, 50% oppga at antall jobber å søke på var som forventet, 

mens 16% oppga at det var flere jobber å søke på enn de hadde forventet. 

Da undersøkelsen ble gjennomført oppga 62% av kandidatene at de var ansatt i fast stilling, 19% var i 

langvarig midlertidig stilling, 5 % var i kortvarig midlertidig stilling. 8% av kandidatene var studenter på 

masternivå, under 1% av kandidatene var selvstendig næringsdrivende og de resterende var 

arbeidssøkende/annet.  

 

Hvor i landet jobber de nyutdannede kandidatene? 

Ca. 84% av kandidatene arbeidet i Oslo/Akershus. Kandidater fra utdanningene i barnevern og sosionom 

jobbet i lavest grad i Oslo/Akershus, men også blant kandidatene fra disse utdanningene var 2/3 eller  



 

 

 

 

flere ansatt i virksomheter i Oslo/Akershus. Det understreker HiOAs viktige rolle i å utdanne arbeidskraft 

til regionen, en rolle som neppe får mindre betydning framover med forventet befolkningstilvekst i 

regionen og etterspørsel etter tjenester innen sentrale områder som helse, omsorg og utdanning.  

 

 

Får de nyutdannede kandidatene jobber de er utdannet for og er de forberedt 

på oppgavene de møter i arbeidslivet? 

93% av kandidatene oppga at de jobbet med det de er utdannet for. Sykepleierne var den gruppen hvor 

høyest andel jobbet med det de var utdannet for (99%). Barnevernspedagogene var den gruppen med 

den laveste andelen av kandidatene i jobber innenfor det de var utdannet for (ca. 75%). En høy andel av 

kandidatene som jobber med det de er utdannet for, og det at kandidatene raskt kommer ut i arbeid 

etter avsluttet utdanning, indikerer at HiOA-kandidatene raskt setter kunnskapen de har tilegnet 

gjennom studiet ut i livet. Den investeringen som utdanningen representerer gir altså raskt avkastning. 

83% av kandidatene svarte at de var fornøyde eller svært fornøyde med ansvar og oppgaver i 

nåværende jobb. Jevnt over var kandidatene fra alle utdanningene godt fornøyde. 

Blant kandidatene som er i en jobb de er utdannet for, opplevde 47% at utdanningen hadde forberedt 

dem godt eller svært på oppgavene de møtte i jobb, mens de resterende følte at utdanningen ikke 

hadde forberedt dem godt nok på oppgavene. Ingeniørene i bioteknologi og kjemi (svært få 

respondenter) opplevde i høyest grad at utdanningen hadde forberedt dem godt for oppgavene i jobb, 

likeledes maskiningeniørene. Allmennlærerne var den gruppen som i lavest grad opplevde at 

utdanningen hadde forberedt dem godt på oppgavene de møtte i jobb.  

 

Er kandidatene tilfreds med sine utdanningsvalg? 

78% av kandidatene sa at de ville valgt samme utdanning igjen, dersom de kunne velge på nytt, men 

bare 62% sa at de ville ha valgt samme utdanningssted. Maskiningeniørene ville i høyest grad valgt 

samme utdanning og studiested om igjen, mens ingeniører i bygg og miljø i lavest grad ville valgt samme 

utdanning om igjen og var noe usikre på om de ville valgt samme studiested. Minst fornøyde med 

studiestedet var sykepleiere utdannet i Pilestredet, mens sykepleiere utdannet på Kjeller oppga at de 

sannsynligvis ville valgt samme studiested om igjen.  

 

Hvordan jobbet kandidatene med studiene mens de var studenter ved HiOA? 

68% av studentene oppga at de leste store deler av pensum mens de var studenter, mens 85% oppga at 

de fulgte store deler av undervisningen. Hvor stor del av undervisningen de ulike studentgruppene 

oppga at de hadde fulgt må ses i sammenheng med ulike krav til obligatoriske aktiviteter, praksis, 

øvinger mm. Maskiningeniørene var den gruppen som leste størst del av pensum, mens dataingeniører 

leste minst del av pensum. Blant de ulike sykepleierutdanningene var det liten variasjon i hvor stor del  

 



 

 

 

 

av pensum de leste. Fagets egenart har sannsynligvis betydning for hvor stor del av pensum som ble lest 

og hvor stor del av undervisningen som ble fulgt.  
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Figur 3 

 

 

 

Figur 4 
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Figur 5 

 

 

 

Figur 6 
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Figur 7 

 

 

 

 

Figur 8 
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Figur 9 

 

 

 

 

Figur 10 
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