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Rapportens formål 

Denne rapporten er utarbeidet av Damvad1 for 

Samfunnsviterne. Det overordnede spørsmålet i 

studien er hvorvidt norske høyere utdanningsinsti-

tusjoner kan sies å være forberedt på å imøte-

komme framtidens kompetansebehov, og hvilke 

grep som eventuelt bør tas for å legge til rette for 

framtidsrettede institusjoner. Analysen omhandler 

følgende spørsmål: 

 

 Hva vet vi om framtidens kompetansebehov, og 

hvilke samfunnsmessige drivkrefter genererer 

etterspørselen etter kompetanse? 

 Hva er usikkerhetene knyttet til framskrivingene 

av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter 

utdanning, og de underliggende generelle driv-

kreftene? 

 På hvilken måte dimensjonerer norske og 

danske høyere utdanningsinstitusjoner utdan-

ningstilbudet for å imøtekomme framtidens 

kompetansebehov, og hvilke prioriteringer lig-

ger bak?  

 Hvordan skal norsk høyere utdanning møte 

framtidens kompetansebehov? Skal institusjo-

nene fortsatt fastsette utdanningstilbudet selv, 

eller skal staten ta en sterkere styring, som i 

Danmark?  

 Er institusjonene forberedt på morgendagens 

kompetanseetterspørsel? 

 

Hva vet vi om framtidens kompetansebehov? 

Hvilke kompetansebehov Norge vil ha i årene fram-

over vil blant annet følge av hvilke oppgaver som 

skal løses i samfunnet og av andre lands etterspør-

sel etter norske varer og tjenester. Noen endrings-

krefter har vi relativt god oversikt over, mens andre 

er langt mer usikre.  

 
 
 
                                                      
1 Damvad Norge ble i september 2015 slått sammen med Samfunnsøko-
nomisk analyse. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) framskriver tilbud av og 

etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning. 

Framskrivningene viser hvordan etterspørselen et-

ter bestemte typer utdanninger vil bli i framtiden, 

dersom utviklingen fortsetter som før. 

 

Hovedformålet med SSBs framskrivninger er å bi-

dra med informasjon om framtidige ubalanser som 

kan oppstå, slik at tiltak kan settes i verk for å mot-

virke eventuelle disse.  

 

Samtidig vet vi, med stor sikkerhet, samfunnet står 

overfor store og gjennomgripende utfordringer knyt-

tet til demografiske endringer, endringer i miljø og 

klima samt nedgang i petroleumssektoren. Skal ut-

fordringene løses, vil kreves det at vi til enhver tid 

har tilstrekkelig tilgang til relevant kompetanse av 

høy kvalitet. Samtidig vil etterspørselen etter kom-

petanse endre seg raskere enn det vi har sett til nå. 

Endringstakten må blant annet ses i sammenheng 

med en sterkere globalisering og økt bruk av tekno-

logi på et utvidet antall områder.  

 

Forholdene som her beskrives utfordrer evnen vår 

til å kunne tilføre samfunnet og arbeidslivet kompe-

tansen som vil etterspørres. Her kan særlig to for-

hold trekkes frem:  

 

 Skal store og sammensatte oppgaver løses, 

kreves det på den ene siden større grad av spe-

sialisering, men på den andre siden kreves det 

også i større grad kompetanse til å koble ulike 

kompetanser på tvers av fagområder. I denne 

sammenhengen forventes det at det vil bli 

større etterspørsel etter både tverrfaglig og spe-

sialisert kompetanse. 

 

Sammendrag 
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 Den økte endringstakten i kompetanseetter-

spørselen, utfordrer muligheten til å sikre at vi til 

enhver tid har tilgang til kompetansen som et-

terspørres. Ut fra det vi vet i dag, antar vi at de 

raske endringene vil øke etterspørsel etter per-

soner med kompetanse til å tilegne seg ny kom-

petanse. Vi må med andre ord skape en større 

fleksibilitet og omstillingsevne i befolkningen 

enn det vi har i dag.  

 

Stabilitet i norske institusjoners prioriteringer 

De norske universitetene og høgskolene har en 

samfunnsbærende rolle i å utdanne befolkningen og 

i å tilføre samfunnet og arbeidslivet den kompetan-

sen som etterspørres. Store endringer i kompetan-

seetterspørselen vil derfor påvirke utdanningsinsti-

tusjonenes prioriteringer, når framtidig utdannings-

tilbud skal fastsettes.  

 

Per i dag settes rammene for institusjonenes priori-

teringer gjennom Kunnskapsdepartementets tilde-

lingsbrev til universitetene og høgskolene. Innenfor 

disse rammene opplever institusjonene å ha stor fri-

het til å fastsettes utdanningstilbudet selv.  

 

Intervjuene som er gjennomført i prosjektet viser at 

institusjonene legger vekt på særlig tre forhold når 

utdanningstilbudet skal fastsettes. For det første 

ønsker de å imøtekomme studentenes utdannings-

preferanser. For det andre ønsker institusjonene å 

imøtekomme arbeidslivets kompetansebehov. For 

det tredje ivaretar institusjonene sine egne verdier 

og ønsket om å sikre et bredt utdanningstilbud. De 

tre hensynene synes å kunne representere motstri-

dende interesser. Med utgangspunkt i intervjuene er 

det vanskelig å gi en rangering av hvilke hensyn 

som veier tyngst.  

 

Det er flere forhold som tyder på at institusjonene 

per i dag ikke er klare for å tilby studier som imøte-

kommer framtidens kompetanseetterspørsel, og in-

stitusjonene gir uttrykk for at de alt i alt ikke ser for 

seg at utdanningstilbudet vil endre seg nevneverdig 

fra slik vi kjenner det i dag.  

 

Det er imidlertid god grunn til å tro at norske institu-

sjoner må forholde seg til endringene i kompetanse-

etterspørselen i større grad framover enn i dag. Et 

viktig spørsmål er da om norsk høyere utdanning 

skal møte endringene gjennom en sterkere styring 

av utdanningstilbudet fra Kunnskapsdepartemen-

tets side, eller om institusjonene fortsatt skal stå re-

lativt fritt i sine prioriteringer. For å undersøke hvor-

dan en sterkere styring fra departementets side kan 

utarte seg og hvilke konsekvenser dette kan få, har 

vi sett til Danmark der myndighetene har iverksatt 

en sentralisert styrt dimensjoneringsplan.  

 

Dimensjoneringen i dansk høyere utdanning  

I 2014 iverksatte de danske myndighetene en na-

sjonal dimensjoneringsplan som konkretiserer hvor 

mange studieplasser hver enkelt høyere utdan-

ningsinstitusjon skal kutte per fagområde eller en-

keltstudium. Måltallene er satt etter hvor stor ar-

beidsledigheten er for ulike utdanningsgrupper. 

Bakgrunnen for dimensjoneringsplanen er at det 

over flere år har vært relativt stor arbeidsledighet i 

Danmark. 

 

Som følge av dimensjoneringsplanen, har utdan-

ningstilbudet i Danmark blitt rettet mot dagens etter-

spørsel i arbeidslivet. Ulempen er at det ikke tas 

høyde for mer langsiktige svingninger i framtidig 

kompetanseetterspørsel. Dimensjoneringspolitik-

ken oppleves av institusjonene å også medføre at 

institusjonene får innskrenket selvråderett, og kan 

derfor føre til at nyskaping og innovativ tenkning blir 

nedprioritert.  
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Mange av de danske institusjonene uttrykker imid-

lertid at de ikke opplever at den nasjonale dimensjo-

neringspolitikken har ført til store endringer i institu-

sjonenes egne prioriteringer av utdanningstilbudet. 

Grunnen er at institusjonene i lengre tid har drevet 

med dimensjonering på eget initiativ, og denne di-

mensjoneringen har basert seg på regionalt ar-

beidslivs kompetansebehov. Den nasjonale dimen-

sjoneringsplanen kan dermed sies å bidra til å sette 

en eksisterende praksis i system. At de nasjonale 

føringene ikke bidrar til større endringer for institu-

sjonene, tyder på at den nasjonale og regionale di-

mensjoneringen sammenfaller i stor grad.  

 

Veien videre 

I Norge har vi over flere tiår hatt en situasjon med 

relativt lav arbeidsledighet. Det har vært utfordrende 

å møte arbeidslivets etterspørsel etter arbeidskraft 

på noen områder. Norske utdanningsmyndigheter 

har derfor ikke blitt tvunget til å ta samme grep som 

i Danmark. Dette er trolig også en hovedforklaring 

på hvorfor de norske institusjonene ser for seg 

mindre endringer i utdanningstilbudet framover. Det 

er imidlertid grunn til å tro at endringer i kompetan-

seetterspørselen vil framtvinge endringer i institu-

sjonenes utdanningstilbud. Vi foreslår følgende for-

slag til hvordan institusjonene kan bli mer framtids-

rettet: 

 

 Dialogen mellom institusjonene og arbeidslivet 

bør ivaretas og styrkes. Dette kan gjøres ved at 

Kunnskapsdepartementet legger føringer i sty-

ringen av institusjonene om at slikt samarbeid 

skal prioriteres.  

 

 Institusjonenes utdanningstilbud bør fortsatt 

ivareta faglig bredde. På denne måten ivaretas 

ulike fagmiljøer ved institusjonene, samtidig 

som det vil være en kritisk masse av ulike ut-

danninger i samfunnet. Dette skaper robusthet 

med hensyn til å kunne tilby relevante utdan-

ninger, både i nåtid og i en kontekst der kompe-

tanseetterspørselen er i endring. Dette tar også 

høyde for en del av usikkerheten knyttet til fram-

tidens kompetansebehov.  

 

 For å få til økt tverrfaglighet og større vektleg-

ging av å fremme kompetanse til å tilegne seg 

ny kompetanse i høyere utdanning, må Kunn-

skapsdepartementet gi føringer til institusjo-

nene gjennom styringsdialogen. Departementet 

kan for eksempel legge inn eksplisitte insentiver 

i finansieringsmodellen. Det kan imidlertid ten-

kes at det er tilstrekkelig at det i tildelingsbrevet 

legges inn konkrete mål som institusjonene skal 

jobbe etter og indikatorer som måler institusjo-

nenes aktivitet.  
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Samfunnsviterne har finansiert denne utredningen 

om framtidens kompetansebehov og mulige konse-

kvenser for dimensjoneringen av høyere utdanning. 

Mer konkret har vi studert hvordan Norge og Dan-

mark håndterer utfordringene knyttet til at det er 

vanskelig å dimensjonere utdanningen til et framti-

dig kompetansebehov, og hvilke konsekvenser 

ulike strategier kan få. I Norge har høyere utdan-

ningsinstitusjoner relativt stor frihet til å ta egne prio-

riteringer og til å fastsette utdanningstilbudet sitt. I 

Danmark har myndighetene, til motsetning, iverk-

satt en nasjonal dimensjoneringsplan, som langt på 

vei detaljstyrer studentopptaket til studier med lav 

etterspørsel på arbeidsmarkedet.  

 

1.1 Bakgrunn og problemstilling 

Å kunne imøtekomme arbeidslivets og samfunnets 

framtidige kompetanseetterspørsel er avgjørende 

for å ivareta Norges konkurranseevne, verdiskaping 

og velferd. Høgskolene og universitetene har en 

samfunnsbærende rolle i å sørge for at samfunnet 

har tilgang til den kompetansen som trengs, både i 

dag og i årene fremover.  

 

Dagens kunnskap om framtidens kompetansebe-

hov tilsier at etterspørselen vil være i stadig endring 

og at endringene vil skje raskere enn før. Dette må 

blant annet ses i sammenheng med en stadig ster-

kere globalisering og økt bruk av teknologi på et ut-

videt antall områder. Omfanget av og kompleksite-

ten i de største samfunnsutfordringene vi står over-

for framtvinger dessuten nye måter å jobbe og sam-

handle på. Derfor må vi tenke nytt rundt hva kom-

petanse er og hvordan vi anvender kompetansen 

vår. 

 

I Norge har vi over flere år hatt en situasjon i ar-

beidsmarkedet med lav arbeidsledighet. Innen noen 

områder har det til og med vært mangel på arbeids-

kraft. Diskusjonen om framtidens kunnskapsbehov 

og dimensjonering har derfor i hovedsak handlet om 

to ting. På den ene siden er det iverksatt tiltak som 

skal lokke flere studenter til fag det antas å bli økt 

etterspørsel etter. Eksempelvis skal kampanjer mo-

tivere flere til å bli lærere, sykepleiere og ingeniører. 

På den andre siden, har utdanningsinstitusjonene 

fått større frihet til å opprette og nedlegge fag, som 

en følge av Kvalitetsreformen fra 2002. Institusjo-

nene kan dermed tilpasse studietilbudet etter søker-

nes preferanser. Samtidig forholder institusjonene 

seg til det årlige tildelingsbrevet fra Kunnskapsde-

partementet, med tilhørende sektormål, finansiering 

og tildeling av studieplasser.  

 

I Danmark har man, til motsetning fra Norge, opp-

levd relativt høy arbeidsledighet. Innen enkelte fag-

områder har man sett at høyere utdanningsinstitu-

sjoner utdanner til arbeidsledighet. Derfor har myn-

dighetene tatt radikale grep for å styre utdannings-

strømmene. Høsten 2014 vedtok den danske regje-

ringen å nedlegge rundt 4000 studieplasser innen 

fagområder hvor det har vært høy arbeidsledighet. 

Det er særlig humanistiske fag og språkfag ved uni-

versitetene som har blitt rammet, men også sam-

funnsfag, som antropologi.  

 

For at sentrale utdanningsmyndigheter skal føre en 

utdanningspolitikk som legger til rette for at høgsko-

lene og universitetene har et framtidsrettet utdan-

ningstilbud, trenger vi å forstå hvilke prioriteringer 

institusjonene gjør når de fastsetter utdanningstilbu-

det sitt, og hva som ligger til grunn for priorite-

ringene. Med dette som utgangspunkt, har vi i 

denne studien undersøkt hvilke hensyn de norske 

høyere utdanningsinstitusjonene tar når utdan-

ningstilbudet skal fastsettes, og i hvilken grad de 

vurderer at de er forberedt til å møte framtidens 

kompetansebehov. For å få bedre kunnskap om 

hvilke konsekvenser forskjellige dimensjoneringstil-

1 Innledning 
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tak kan få, har vi sett nærmere på den danske na-

sjonale dimensjoneringsmodellen som nå er iverk-

satt. 

 

Analysen omhandler følgende fire spørsmål: 

 

 Hva vet vi om framtidens kompetansebehov, og 

hvilke samfunnsmessige drivkrefter genererer 

etterspørselen etter kompetanse? 

 Hva er usikkerhetene knyttet til framskrivingene 

av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter 

utdanning, og de underliggende generelle driv-

kreftene? 

 På hvilken måte dimensjonerer norske og 

danske høyere utdanningsinstitusjoner utdan-

ningstilbudet for å imøtekomme framtidens 

kompetansebehov, og hvilke prioriteringer lig-

ger bak?  

 Hvordan skal norsk høyere utdanning møte 

framtidens kompetansebehov? Skal institusjo-

nene fortsatt fastsette utdanningstilbudet selv, 

eller skal staten ta en sterkere styring, som i 

Danmark?  

 Er institusjonene forberedt på morgendagens 

kompetanseetterspørsel? 

 

 

1.2 Metode 

Analysen baserer seg på en gjennomgang av eksis-

terende litteratur og data, samt intervjuer med re-

presentanter fra UH-sektoren i Norge og Danmark. 

 

Litteraturgjennomgang 

Vi har gjennomgått politikkdokumenter, som mel-

dinger til Stortinget og NOUer, samt forskningsrap-

porter, utredninger og annen litteratur. Av referan-

selisten bakerst i rapporten framgår litteraturen som 

er gjennomgått. 

 

Gjennomgang av offentlig tilgjengelig statistikk 

Statistikk som presenteres i rapporten kommer fra 

Statistisk sentralbyrås statistikkbank, deres fram-

skrivningsrapporter, samt fra tidligere prosjekter vi 

har gjennomført. 

 

Dybdeintervjuer 

Vi har intervjuet 15 representanter fra høyere utdan-

ningsinstitusjoner i Norge og Danmark. Intervjuob-

jektene er i hovedsak tilknyttet utdanningsinstitusjo-

nenes sentrale ledelse. Noen av intervjuene er også 

gjort med representanter fra ledelsen på fakultets- 

eller instituttnivå. Intervjuene er primært gjennom-

ført på telefon, men noen er gjennomført ved per-

sonlige møter. En liste over hvilke institusjoner vi 

har vært i kontakt med fremgår i vedlegg 1.  

 

1.3 Leseveiledning 

Analysen består av følgende kapitler: 

 Kapittel 2: Oppsummering av litteratur og sta-

tistikk som belyser hva vi vet om framtidens 

kompetansebehov og usikkerheter ved kunn-

skapsgrunnlaget. 

 Kapittel 3: En kartlegging av hvilke priorite-

ringer norske høyere utdanningsinstitusjoner 

legger til grunn når de skal fastsette utdannings-

tilbudet sitt. 

 Kapittel 4: En beskrivelse av den nasjonale di-

mensjoneringsmodellen som er iverksatt i 

dansk høyere utdanning, og hvilke følger dette 

har for institusjonenes prioriteringer og utdan-

ningstilbud. 

 Kapittel 5: Oppsummerende vurdering, og for-

slag til konkrete tiltak for å legge til rette for at 

institusjonene skal bli mer framtidsrettede. 
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Det er liten grunn til å tro at framtidens kompetan-

sebehov vil være en lineær videreføring av trendene 

i den historiske kompetanseetterspørselen. Noen 

endringskrefter kan kanskje være mer eller mindre 

stabile, men både teknologi og konkurransevilkår 

kan raskt skifte retning. Hvilke kompetansebehov 

Norge vil ha i årene fremover, vil blant annet være 

en følge av hvilke oppgaver som skal løses i sam-

funnet og dels av andre lands etterspørsel etter 

norske varer og tjenester. Noen endringskrefter har 

vi relativt god oversikt over, mens andre er langt mer 

usikre.  

 

Hva som er framtidens kompetansebehov er et 

spørsmål sentrale myndigheter er opptatt av. Flere 

offentlige utredninger og ekspertgrupper berører 

koblinger mellom kunnskap, produktivitet og helhet-

lig samfunnsutvikling. Utfordringer for norsk øko-

nomi og framtidig produktivitetsvekst er omtalt i pro-

duktivitetskommisjonens første rapport (NOU 2015: 

1). Behovet for fornyelse av fagene i skolen for å 

møte utfordringene og framtidig kompetansebehov 

i arbeids- og samfunnslivet er drøftet i Ludvigsen-

utvalgets utredninger om framtidens skole (NOU 

2014: 7 og NOU 2015: 8). Dette kapittelet omhand-

ler temaene som diskuteres i disse to utredningen.  

 

Universitetenes og høgskolenes studietilbud påvir-

kes av føringer og signaler fra Kunnskapsdeparte-

mentet. I departementets styring av institusjonene, 

står finansieringssystemet sentralt. For å under-

støtte god måloppnåelse for universiteter og høg-

skoler oppnevnte Kunnskapsdepartementet i 2014 

en ekspertgruppe som skulle gjennomgå modellen 

for finansiering av disse utdanningsinstitusjonene 

(Hægeland-utvalget). Dette kommer vi tilbake til i 

neste kapittel. 

 

Med bakgrunn i kunnskap, særlig fra produktivitets-

kommisjonens arbeid, vil vi i dette kapittelet drøfte 

noen sentrale drivkrefter som vi antar vil påvirke 

2 Framtidens kompetansebehov 

 
 
FIGUR 2.1 
Andel av befolkningen som har høyere utdanning. Prosent. 2011 

  

Kilder: OECD 
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norsk arbeidsliv framover, samt usikkerheter for-

bundet ved disse drivkreftene. Videre oppsumme-

res noen viktige punkter fra Ludvigsen-utvalgets ut-

redningene om framtidens skole. Før vi kommer så 

langt vil vi imidlertid kort oppsummere befolk-

ningens utdanningsnivå og -preferanser har utviklet 

seg de siste årene.  

 

2.1 En høyt utdannet befolkning … 

Norge har en høyt utdannet befolkning sammenlik-

net med andre OECD-land (jf. figur 2.1). I dag har 

nesten tre ganger så mange nordmenn universitets- 

og høgskoleutdanning sammenliknet med 1980, og 

hver tredje 19-24-åring er i høyere utdanning.2 Det 

var 255 588 studenter ved norske universiteter og 

høgskoler høsten 2014.3 I tillegg var det 16 916 

norske studenter i høyere utdanning i utlandet. Øk-

ningen i antall studenter i høyere utdanning de siste 

årene skyldes i all hovedsak flere kvinnelige studen-

ter (jf. figur 2.2).  

 

Det er ingen grunn til å tro at antall studenter i høy-

ere utdanning vil falle med det første. De siste be-

folkningsframskrivingene til Statistisk sentralbyrå 

(2014) viser at antall personer i alderen 19-24 år vil 

øke de neste fem årene. Med samme studietilbøye-

lighet i denne aldersgruppen som i dag, vil vi trolig 

også se en økning i antall studenter de kommende 

årene. 

 

2.1.1 Rekordhøye søkertall 

Nesten 128 000 personer søkte til høyere grunnut-

danning gjennom Samordna opptak i 2015 – tide-

nes høyeste søkertall til høyere utdanning. Av de 

 
 
                                                      
2 Statistisk sentralbyrå (2015) Dette er Norge 2015 
3 Referansetidspunktet for utdanningsstatistikken er 1. oktober hvert år. 
Tall for 2015 foreligger derfor ikke p.t. 
4 http://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/pressemeldinger/pres-
semelding-22-april-2015.pdf 

største utdanningsområdene og -typene er øk-

ningen størst for vernepleier, sykepleier, pedago-

giske fag og informasjonsteknologi.4 Om lag 89 000 

søkere fikk tilbud om studieplass i hovedopptaket.5  

 

Helsefag, økonomi, administrasjon og ledelse og 

samfunnsfag (inkl. psykologi) er de største utdan-

ningsområdene i årets opptak.6 Det var imidlertid 

langt under halvparten av de kvalifiserte søkerne til 

disse utdanningsområdene som fikk tilbud om stu-

dieplass i hovedopptaket, selv om disse studiene 

også hadde flest planlagte studieplasser i årets opp-

tak.7 Det er bare jus som er et større utdanningsom-

råde, målt i antall søkere (førstevalg) per planlagte 

studieplass.8 
 
 
FIGUR 2.2 
Studenter i høyere utdanning.1) 2000-2014 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

1) Ved norske universiteter og høgskoler 

 
 

Økonomiske og administrative fag, helse-, sosial- 

og idrettsfag og samfunnsfag og juridiske fag er de 

tre store utdanningsgruppene med høyest vekst i 

5 http://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/pressemeldinger/pres-
semelding-17-juli-2015-bm.pdf 
6 Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) 
7 http://www.samordnaopptak.no/tall/2015/hoved/utdomr 
8 Juridiske fag, rettsvitenskap og politiutdanning 
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antall registrerte studenter de siste 15 årene. Til 

sammen dekker disse fagområdene om lag halvpar-

ten av studentene i høyere utdanning (jf. figur 2.3). 

Humanistiske og estetiske fag var på begynnelsen 

av 2000-tallet blant de største utdanningsgruppene, 

men har hatt en markant nedgang i antall registrerte 

studenter de siste årene.  

 

2.1.2 Utvikling i søkertallene 

I siste halvdel av 1980-årene trodde de fleste på 

stagnasjon, eller til og med tilbakegang, i etterspør-

selen etter høyere utdanning. Ungdomskullene var 

minkende og det var en oppfatning om at studietil-

bøyeligheten ville flate ut. På bakgrunn av dette 

trodde man ikke at det ville bli behov for økt studie-

kapasitet. Måltallet for 1995, beregnet av Hernes-

utvalget i 1988, ble imidlertid passert allerede 

samme år som beregningene ble presentert. Stu-

dietilbøyeligheten økte med ti prosentpoeng fra kul-

let som var 19 år i 1985 til kullet som var 19 år i 

1989. Heller enn stagnasjon, stod man overfor en 

rekordstor tilstrømning til høyere utdanning.9  

 

En viktig forklaring på eksplosjonen i antall studen-

ter i siste halvdel av 1980-årene er tilbakeslaget 

norsk økonomi opplevde i samme periode, som 

bl.a. resulterte i økt ungdomsledighet. 

 

Fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til omkring 

2010 tyder tallene på en klar sammenheng mellom 

ungdomsledigheten og antall søkere til høyere ut-

danning (jf. figur 2.4). Perioden fra 1992 til 1998 var 

preget av fall i ledighetene blant personer i alderen 

15-24 år, samtidig som antall søkere til høyere ut-

danning falt. I tillegg var det en betydelig reduksjon 

i antall 19-åringer i samme periode.  

 
 
 
                                                      
9 Kunnskapsdepartementet (2010) Tilbud og etterspørsel etter høyere ut-

dannet arbeidskraft fram mot 2020 

Tilbudssiden i arbeidsmarkedet bestemmes i møtet 

mellom søkernes preferanser, arbeidsmarkedets 

signaler og utdanningsinstitusjonens studietilbud. 

De siste årene har ikke sammenhengen mellom ar-

beidsledigheten og søkertallene vært like tydelig. 

Siden 2010 har Samordna opptak hvert år kunne 

rapportere om rekordhøye søkertall. Dette under-

bygger at søkernes preferanser ikke bare påvirkes 

av arbeidsmarkedets signaler, men også andre for-

hold (bl.a. rollemodeller og oppfatninger om utdan-

ning og identitet).10 

 

  

10 Se bl.a. Jensen mfl. (2009), Bøe mfl. (2011), Bøe (2012), Corbett 
(2010), Rønning (2009), Sjaastad (2011) 
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FIGUR 2.3 
Studenter i høyere utdanning etter fagfelt.1) Andel av totalt antall studenter. 2000-2014 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

1) Ved norske universiteter og høgskoler 
 

FIGUR 2.4 
Arbeidsledige personer (15-24 år)1) og søkere til høyere utdanning. 1980-20142) 

 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Samordna opptak 

1) Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli med i arbeidskraftundersøkelsen (AKU) senket fra 16 til 15 år. Tallene omfatter dermed 16-24 år før 2006 og 15-

24 år f.o.m. 2006 (markert med stiplet linje) 

2) Historiske tall fra Samordna opptak foreligger kun f.o.m. 1991 
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2.2 … men arbeidslivet etterspør mer  

Samtidig som befolkningens utdanningsnivå øker, 

øker også arbeidsmarkedets etterspørsel etter høyt 

kvalifisert arbeidskraft. Til tross for den sterke veks-

ten i antall kandidater med høyere utdanning det 

siste tiåret, har ikke omfanget av mistilpasning i ar-

beidsmarkedet blitt noe større i løpet av perioden. 

Dette gjelder alle fagfelt.11 

 

NHOs kompetansebarometer baserer seg på en 

spørreundersøkelse gjort blant NHOs medlemmer. 

Resultatene i denne tyder på at majoriteten av virk-

somhetene i undersøkelsen i stor eller noen grad 

opplever et udekket kompetansebehov. Behovet 

dreier seg først og fremst om kandidater med fag- 

og yrkesopplæring, etterfulgt av personer med fag-

skoleutdanning. I tillegg er det behov for personer 

med ingeniør- og tekniske fag, samt økonomi, sam-

funnsfag og juridiske fag. Behovet for samfunnsfag-

lig utdanning er for øvrig større i de største virksom-

hetene.12  

 

Undersøkelsen til NHO dekker kun deres medlem-

mer, og er dermed ikke representativ for det totale 

arbeidsmarkedsbehovet. For å få mer kunnskap om 

arbeidsgiveres vurdering av kandidater med høyere 

utdanning og virksomhetenes behov, har Kunn-

skapsdepartementet igangsatt et treårig prosjekt 

med formål om å kartlegge behovet blant «alle» 

norske arbeidsgivere.  

 

Statistisk sentralbyrås (SSB) framskrivninger dek-

ker derimot hele arbeidsmarkedet. Basert på deres 

nyeste framskrivninger vil det trolig bli mangel på 

flere sentrale kompetanse- og yrkesgrupper i nær 

framtid, særlig lærere og pleie- og omsorgsperso-

nell.13 
 
 
                                                      
11 NIFU (2014) Kandidatundersøkelsen 2013 
12 NIFU (2015) NHOs kompetansebarometer 2015 

Mer konkret peker framskrivningene på at det i 2025 

vil være: 

 

 Underskudd på arbeidskraft på videregående 

nivå i bygg- og anleggsfag (i overkant av 

30 000) 

 Et mindre underskudd på sivilingeniører (om lag 

3 000) 

 Overskudd av utdannede med kort og lang høy-

ere utdanning i økonomiske og administrative 

fag (nesten 60 000) 

 Underskudd på lærere med kort høyere utdan-

ning (i underkant av 40 000) 

 Underskudd på pleie- og omsorgspersonell 

med kort høyere utdanning (rundt 35 000) 

 Overskudd av utdannede med kort og lang høy-

ere utdanning i samfunnsfag og juridiske fag (i 

overkant av 30 000) 

 Overskudd av utdannede med kort og lang høy-

ere utdanning i humanistiske og estetiske fag (i 

overkant av 20 000) 

 

Produktivitetskommisjonen trekker i sin første rap-

port (NOU 2015: 1) fram flere utfordringer for norsk 

økonomi og framtidig produktivitetsvekst. Dette er 

trender som også underbygger framskrivningen:  

 

2.2.1 Demografiske endringer 

En økende andel av den norske befolkningen blir 

eldre. En umiddelbar konsekvens er en reduksjon i 

andelen yrkesaktive personer: Flere store etter-

krigskull pensjonerer seg, og mange ingeniører, læ-

rere og personer i andre faggrupper vil forsvinne ut 

av arbeidsmarkedet.  

 

13 Gjefsen mfl. (2014) Framskrivinger av befolkningen og arbeidsstyrke et-
ter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring 
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Videre vil eldrebølgen gi kraftig vekst i behovet for 

helsepersonell. Selv om helseteknologi og nye løs-

ninger må på plass for å effektivisere helsesektoren, 

er det en rekke oppgaver innen helse og omsorg 

som i liten grad lar seg gjennomføre mer effektivt. 

 

I tillegg ser vi allerede i dag at befolkningsvekst, 

særlig i de store byene, bidrar til økt behov for ar-

beidskraft som kan utvikle nødvendig infrastruktur, 

som veier, jernbaner og boliger. 

 

2.2.2 Lavere etterspørsel i petroleumssektoren 

Petroleumsvirksomheten har vært og er viktig for 

Norges økonomiske vekst, sysselsetting og tekno-

logiutvikling. Sett i lys av størrelsen på petroleums-

produksjonen, er det relativt få som er direkte sys-

selsatt i petroleumsvirksomheten, men aktiviteten 

virker direkte på resten av økonomien.14  

 

Den samlede produksjonen av olje og gass på 

norsk sokkel ser nå ut til å ha passert sitt toppnivå, 

og eksportinntektene fra sektoren faller. Vi står nå 

derfor i en omstillingsperiode, og må skape nye job-

ber i andre næringer enn olje- og gassnæringen.15 

 

Den påkrevde omstillingen, vil særlig påvirke perso-

ner med ingeniør- og teknologifaglig utdanninger, 

da petroleumssektoren har stått for store deler av 

etterspørselen etter slik arbeidskraft. 

 

2.2.3 Miljø- og klimaendringer 

Norge har ambisjon om å bli et lavutslippssamfunn 

innen 2050, og vil påta seg en betinget forpliktelse 

til å redusere utslipp med minst 40 pst. innen 2030, 

sammenliknet med 1990.16 
 
 
                                                      
14 Cappelen, Eika og Prestmo (2013) Petroleumsvirksomhetens virkning 
på norsk økonomi og lønnsdannelse 
15 Gode ideer – Fremtidens arbeidsplasser, Regjeringens gründerplan 
16 Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – En felles 
løsning med EU 

Dersom vi skal nå klimamålene må vi utvikle en bæ-

rekraftig energiproduksjon, transportsektor og indu-

stri. Vi må gå over til fornybar energi og gjøre oss 

mindre avhengig av fossilt brensel. Dette krever 

kunnskap, både spesialisert og fagovergripende.  

 

2.2.4 Økt bruk av teknologi 

Verden har de siste 20 årene opplevd en revolusjo-

nerende utvikling innen informasjon- og kommuni-

kasjonsteknologi (IKT). Dette har medført endringer 

både i produksjons- og etterspørselsmønstre, og 

IKT er i dag en del av hverdagen til de aller fleste, 

både på jobb og i fritiden. Det forventes IKT vil få 

stadig større betydning i flere deler av samfunnet 

vårt.  

 

Teknologiutvikling og digitalisering av næringer ska-

per nye muligheter, men innebærer også endringer. 

Teknologi er i særlig grad et substitutt for lavt utdan-

net arbeidskraft. Samtidig kreves høyt utdannet ar-

beidskraft for å betjene teknologien. Utviklingen 

endrer dermed den relative etterspørselen etter lavt 

og høyt utdannet arbeidskraft.17  

 

2.3 Usikkerheter 

Til tross for svært grundige framskrivninger, under-

støttet av generelle trender, er det forbundet en god 

del usikkerhet ved disse. For det første er framskriv-

ningene basert på forenklede forutsetninger, og til-

bud og etterspørsel etter arbeidskraft er framskrevet 

uavhengig av hverandre. For det andre tar ikke mo-

dellene hensyn til at langsiktige ubalanser (gap) vil 

påvirke hvordan ulike aktører tilpasser seg.18 

17 Samfunnsøkonomisk analyse og DAMVAD (2015) 
18 Se Gjefsen mfl. (2014) for en detaljert beskrivelse av forenklinger og 
begrensninger i modellen 
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2.3.1 Forenklede forutsetninger 

Statistisk sentralbyrås framskrivninger baserer seg 

på data med ulikt aggregeringsnivå. På etterspør-

selssiden er arbeidsmarkedet kun delt i fem utdan-

ningskategorier. Til gjengjeld er næringsstrukturen i 

modellen rikt beskrevet. Det betyr at endringer i an-

vendelse av ulike typer kompetanse innenfor næ-

ringer ikke framgår av framskrivningene.  

 

På tilbudssiden legges det til grunn en videreføring 

av hvordan ungdom fordeler sine utdanningsvalg 

per i dag. Det betyr at framskrivningene ikke tar 

høyde for endringer i utdanningspreferanser over 

tid. Dette er endringer som eksempelvis kan komme 

av variasjoner i ungdoms studietilbøyelighet og ka-

pasiteten innen ulike utdanninger. Framskrivning-

ene av tilbudet må derfor ikke anses som en prog-

nose.  

2.3.2 Ubalanser 

Framskrivningene av tilbud og etterspørsel kan vise 

tilsynelatende store ubalanser (diskrepans mellom 

tilbud og etterspørsel). Når det oppstår ubalanser vil 

det i realiteten settes i gang prosesser både på et-

terspørsels- og tilbudssiden, men disse er ikke in-

kludert i framskrivningene. For eksempel kan man 

se for seg at antall studieplasser økes på lærerut-

danningen, som følge av det framskrevne gapet 

mellom tilbud og etterspørsel etter lærere med kort 

høyere utdanning. Dette er imidlertid ikke lagt inn i 

modellene. 

 
 
FIGUR 2.4 
Behov for arbeidskraft med bachelorutdanning (venstre) og master- eller ph.d.-utdanning (høyre) i Cappe-
len mfl. (2013) og fire scenarioer. 1 000 personer. 2009-2030 

  

Kilder: Cappelen mfl. (2013), Samfunnsøkonomisk analyse og Damvad 

Note: Framskrivningene starter i 2010. Scenarioene avviker fra Cappelen mfl. først i 2015 
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Hovedformålet med SSBs framskrivninger er å bi-

dra med informasjon om framtidige ubalanser som 

kan oppstå, slik at tiltak kan settes i verk for å mot-

virke eventuelle gap. Noe forenklet forteller derfor 

framskrivningene oss hva som kan skje i årene 

fremover, hvis alt fortsetter som i dag, og befolk-

ningen utvikler seg som i befolkningsframskrivning-

ene. 

2.3.3 Usikre trender 

Samtidig som noen trender er klare og relativt sikre, 

er det mye vi ikke vet om framtiden. Vi vet for ek-

sempel ikke hvilken form arbeidsinnvandringen vil 

ta eller akkurat hvordan fødselstallene vil utvikle 

seg. Dette er faktorer hvor små justeringer i forut-

setningene, kan få stor betydning for gapet mellom 

tilbuds- og etterspørselssiden.  

 

 
 Scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov 
 

For å supplere Statistisk sentralbyrås framskrivninger av 
kompetansebehovet (nyeste i Cappelen mfl. (2013)) ut-
viklet Samfunnsøkonomisk analyse og Damvad Norge 
fire alternative scenarioer. Disse bygger på to viktige 
usikkerheter om framtidens arbeidsliv: Betydningen av 
robotisering og norsk næringslivs evne til å omstille seg 
til en betydelig lavere etterspørsel fra petroleumssekt-
oren. 
 
For alle scenarioene er noen underliggende trender fel-
les. Befolkningsvekst, urbanisering, aldring, teknologi-
utvikling og avtakende inntektsvekst regnes som sik-
kert. I tillegg er det noen ting vi vet ganske sikkert om 
kunnskapsbehovet generelt, som sterk vekst i etter-
spørselen etter helse-, pleie- og omsorgstjenester både 
med og uten robotisering og tross økning i omfanget av 
helseteknologi. 
 
Næringssammensetning og de ulike næringenes etter-
spørsel etter ulike typer kompetanse varierer i de ulike 

scenarioene, og utdanningsinstitusjonenes rolle kan slå ulikt ut. Både framtidens eksportstruktur og graden av robotisering har 
stor betydning kompetansebehovet. Mens eksporten først og fremst påvirker næringsstrukturen, vil graden av robotisering i 
hovedsak endre sysselsettingsstrukturen innad i næringene. 
 
I scenarioet «helseinnovasjon» lever Norge videre på sterk ingeniørkompetanse, men kompetansen er fragmentert i smale ni-
sjeprodukter i internasjonal petroleumsvirksomhet og som leverandører til en robotisert og høyteknologisk helsesektor. Norsk 
omstillingspolitikk har i hovedsak handlet om organisering av offentlig sektor, herunder kommunereform og mer effektivt sam-
arbeid mellom offentlige og private aktører. Behovet for bachelorutdannede er størst i dette scenarioet (fig. 2.4) og i 2030 gir 
dette scenarioet høyere etterspørsel etter samfunnsvitere, sammenliknet med Cappelen mfl. (2013).  
 
I scenarioet «techlandet» er Norge en høyteknologinasjon med høy grad av entreprenørskap og et fragmentert næringsliv. Alle 
teknologiske muligheter tas i bruk. Mange næringer er så godt som borte og erstattet av roboter, som eiendomsmegling, de-
taljhandel, engros, velvære, persontransport og en rekke helsetjenester. Vinnerne i dette scenariet er IKT og alle med avansert 
IKT-kompetanse. Scenarioet «techlandet» gir den sterkeste etterspørselsveksten etter master- og ph.d.-utdannede. I likhet med 
«helseinnovasjon», gir «techlandet» en høyere etterspørsel etter samfunnsvitere enn i Cappelen mfl. (2013). 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og Damvad (2015) Eksplorative scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov 
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Vi vet med sikkerhet at eldrebølgen, redusert etter-

spørsel fra petroleumssektoren og økt bruk av tek-

nologi vil påvirke framtidens kompetanseetterspør-

sel, selv om vi ikke helt vet hvordan. 

 

Samtidig vet vi at teknologiutviklingen vil endre et-

terspørselen etter ulike typer arbeidskraft, men vi 

vet ikke hvordan eller hvor raskt. Digitalisering av 

næringer påvirker både hvilken arbeidskraft som et-

terspørres og hvem som etterspør arbeidskraften. 

En sentral usikkerhet er i hvilken grad og hvordan 

arbeidsplasser erstattes av roboter (se for eksempel 

Frey og Osborne 2013). Effektene i Norge er blant 

annet studert av Ekeland m.fl. (2015), som anslår at 

en tredel av den norske sysselsettingen i stor grad 

vil bli utsatt for automatisering i løpet av de neste 20 

årene.19 

 

En framtid med betydelig grad av robotisering i alle 

næringer, og en framtid hvor robotisering kun skjer 

i utvalgte næringer, vil ha ulik påvirkning på framti-

dens kompetanseetterspørsel. Likeledes vil omstil-

lingsevnen fra en petroleumsøkonomi påvirke kom-

petanseetterspørselen fremover. Sammenliknet 

 
 
                                                      
19 Med «i stor grad» menes yrker med over 70 prosent sannsynlighet for 
automatisering, selv om tidsperspektivet er usikkert. 

med de generelle framskrivningene fra Statistisk 

sentralbyrå, vil en framtid med høy grad av roboti-

sering og flere nye eksportrettede næringer inne-

bære en betydelig høyere etterspørsel etter høyt ut-

dannet arbeidskraft (se figur 2.4 og tekstboks «Sce-

narioanalyser om framtidens kompetansebehov»). 

 

2.3.4 Framskrivningenes treffsikkerhet 

De to siste framskrivningene av befolkning og ar-

beidsstyrke etter utdanning er Bjørnstad mfl. (2010) 

og Cappelen mfl. (2013).20 

 

Da Cappelen mfl. framskrev tilbud av arbeidskraft 

etter utdanning i 2013, kunne de observere befolk-

ningens (16-74 år) høyeste fullførte utdanning i 

2010. I Bjørnstad mfl. (2010) er derimot disse tal-

lene framskrevet. Forskjellen mellom totalt antall 

personer i aldersgruppen i framskrivningene og det 

faktiske antallet i 2010 er liten (jf. tabell 2.1). Dette 

skyldes at Bjørnstad mfl. baserte tallet for 2010 på 

befolkningsframskrivninger fra 2009.21   

 

20 Ser her bort fra Gjefsen mfl. (2014) som viser hvordan resultatene i Cap-
pelen mfl. (2013) endres med alternative forutsetninger for innvandring 
21 Framskrivninger ett år fram i tid er relativt sikre 

 
 
TABELL 2.1 
Personer 16-74 år etter høyeste fullførte utdanning. Sammenlikning av observasjoner og framskrivninger i 
Bjørnstad mfl. (2010) og Cappelen mfl. (2013). 1 000 personer 

 2010                2030 

 Bjørnstad mfl. 
(framskrivning) 

Cappelen mfl. 
(observert) 

 Bjørnstad mfl. 
(framskrivning) 

Cappelen mfl. 
(framskrivning) 

Ukjent utdanning 280  7,8 % 85 2,8 %  509 12,2 % 599 13,9 % 

Grunnskole 1 174  32,8 % 1 442 40,3 %  824 19,7 % 1 063 24,7 % 

Videregående 1 186 33,2 % 1 162 32,4 %  1 538 36,8 % 1 324 30,8 % 

Universitets- og høgskoleutdanning, kort 733  20,5 % 616  17,2 %  1 011 24,2 % 788 18,3 % 

Universitets- og høgskoleutdanning, lang 201 5,6 % 278  7,8 %  294 7,0 % 527 12,3 % 

Total 3 574  100 % 3 582  100 %  4 175 100 % 4 302 100 % 
 

Kilde: Cappelen mfl. (2013) 
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Fordelingen etter utdanningsnivå er imidlertid svært 

forskjellig i de to rapportene. Forskjellen er størst for 

antall personer med grunnskole som høyeste full-

førte utdanning. Basert på hva de visste om befolk-

ningens utdanningsbakgrunn i Bjørnstad mfl. ble 

antall personer med universitets- og høyskoleutdan-

ning i 2010 framskrevet til å være 934 000 (26,1 

pst.). Observerte tall for 2010 viser at antallet ble 

894 000 (25 pst.). 

 

Ulik kunnskap om befolkningens høyeste fullførte 

utdanning, samt andre faktorer, gir ulike framskriv-

ninger av befolkningens utdanningsnivå i 2030 (jf. 

tabell 2.1). Alt annet likt vil endringer i utdannings-

preferanser, med påfølgende endringer i befolk-

ningens utdanningsnivå, gjøre det vanskeligere å 

framskrive riktig antall personer i hver utdannings-

gruppe.22  

 

Bjørnstad mfl. framskrev at det ville være 19 000 

sysselsatte med lang universitets- og høyskoleut-

danning i samfunnsvitenskapelige fag i 2010. I Cap-

pelen mfl. observerte de at det faktisk var 23 000 

sysselsatte med denne utdanningsbakgrunnen 

samme år. Innen Statistisk sentralbyrå skulle gjen-

nomføre nye framskrivninger i 2013 var den totale 

sysselsettingen antatt å bli mye høyere i årene 

framover, sammenliknet med rapporten fra 2010, 

som igjen påvirket framskrivningene av sysselsatte 

etter utdanningsbakgrunn fram mot 2030.23 

 

2.4 En framtidsrettet forståelse av kompe-

tanse 

I avsnittene over har vi drøftet faktorer som vi vet vil 

drive kompetanseetterspørselen i de kommende 

 
 
                                                      
22 Bedre registrering av innvandreres utdanningsbakgrunn kan tolkes som 
en endring i utdanningspreferanser, da dette endret den observerte forde-
lingen etter utdanningsnivå 

årene, og mulige utfall av trendene. Framskrivning-

ene viser hvilke fagspesifikke utdanninger som vil 

bli etterspurt og hvor det kan bli mangler, gitt en 

rekke forutsetninger. Flere av de nevnte trendene vil 

imidlertid trolig resultere i et behov for en helt ny 

sammensetning av kompetanse, og vi må justere 

vår forståelse av hva kompetanse er, for å være i 

stand til å møte dette behovet.  

 

For å oppsummere hva som ligger i et framtidsrettet 

kompetansebegrep, kan vi se til Ludvigsens-utval-

gets utredninger om framtidens skole (NOU 2014: 7 

og NOU 2015: 8). Selv om utvalget særlig knytter 

framtidens kompetansebegrep til hvilke følger dette 

får for innretningen av grunnopplæringen, springer 

definisjonen ut fra gjennomgående samfunnsmes-

sige mekanismer som får følger for hele utdannings-

systemet, også høyere utdanning.  

 

Ludvigsen-utvalget definerer kompetansebegrepet 

som følgende (NOU 2015: 8):  

 

«Kompetanse betyr å kunne mestre utfordringer og 

løse oppgaver i ulike sammenhenger og omfatter 

både kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell læring 

og utvikling, inkludert holdninger, verdier og etiske 

vurderinger. Kompetansen kan utvikles og læres og 

kommer til uttrykk gjennom hva personer gjør i ulike 

aktiviteter og situasjoner. Kunnskaper, ferdigheter, 

holdninger og etiske vurderinger er forutsetninger 

for og deler av det å utvikle kompetanser. Får å vise 

kompetanse må elevene ofte bruke ulike kunnska-

per, ferdigheter og holdninger i sammenheng.»  

 

Ludvigsen-utvalgets definisjon av kompetanse 

fanger både opp hva kompetanse er og hvilken 

kompetanse som vil etterspørres fremover.  

23 Sammenlikninger for hver enkel utdanningsgruppe og utfyllende forkla-
ring på forskjellene i de to rapportene kan leses i Cappelen mfl. (2013) 
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Utvalget oppsummerer framtidens kompetansebe-

hov i fire områder, med utgangspunkt i OECDs de-

finisjon av nøkkelkompetanse (OECD 2005): 

 

 Fagspesifikk kompetanse: Her legges det 

særlig vekt på viktigheten av matematikk, na-

turfag og teknologi, språk, samfunnsfag og 

etikk og praktiske og estetiske fag 

 Kompetanse til å lære: Dette området frem-

mer viktigheten av metakognisjon og selvregu-

lert læring 

 Kompetanse til å kommunisere, samhandle 

og delta: Dette området inkluderer kompe-

tanse til å lese, skrive og uttrykke seg muntlig, 

samt samhandlings-, deltakelses- og demokra-

tisk kompetanse 

 Kompetanse i å kunne utforske og skape: 

Her vektlegges kreativitet og innovasjon, samt 

kritisk tenkning og problemløsning 

 

Evnen til å kunne kombinere ulike kunnskaper og 

ferdigheter i tverrfaglige miljøer blir viktig for at vi 

skal være i stand til å møte framtidens kompetanse-

behov i et stadig mer komplekst arbeidsmarked. Ek-

sempelvis vil ikke helse- og omsorgsektorens kapa-

sitetsbehov kunne dekkes gjennom manuelt arbeid 

på samme måte som i dag.  

 

Tverrfaglighet handler om å skape noe nytt ved å 

tenke på tvers av grenser. Det er ikke et mål i seg 

selv, men et middel for å skape ny kunnskap og 

kompetanse (DEA/FBE, 2008).  

 

I tillegg påpeker produktivitetskommisjonen at tek-

nologiutviklingen og globale trender vil medføre 
 
 
                                                      
24 Cappelen mfl. (2013) 
25 OECD (2012): Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Ap-
proach to Skills Policies 
26 Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeri-
departementet. 

større krav til kunnskapsproduksjonen i Norge fram-

over, dersom produktivitetsveksten skal oppretthol-

des eller økes. Høy produktivitetsvekst forutsetter at 

Norge drar nytte av – og aller helst bidrar til – tek-

nologiutviklingen i tjenestesektoren (NOU 2015: 1). 

For å klare dette pekes det på behov for flere kan-

didater med bedre og mer relevant kunnskap. 

 

Tross usikkerheter, er kunnskap om hvordan tilbud 

og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft kan ut-

vikle seg til nytte for studenter, arbeidsgivere og 

myndigheter. For myndighetene vil informasjonen 

spesielt være viktig i forbindelse med planlegging av 

utdanningskapasitet, næringspolitikk og velferds-

ordninger.24  

 

OECD har iverksatt satsingen Skills Strategy; en 

strategi som skal hjelpe medlemslandene med å ut-

forme kompetansestrategier for å møte en usikker 

økonomisk framtid.25 Norge var det første landet 

som undertegnet en avtale med OECD om sat-

singen, og er et samarbeid mellom OECD og flere 

departementer.26,27  

 

I 2014 publiserte OECD en landrapport om Norge 

hvor det ble pekt på de 12 største kompetansepoli-

tiske utfordringene vi står overfor.28 Eksempelvis 

pekes det på at mange voksne har svake grunnleg-

gende ferdigheter, at frafallet i videregående opplæ-

ring er høyt, at det må legges til rette for at unge skal 

kunne ta informerte utdanningsvalg, og at utdan-

ningssystemet er for lite fleksibelt til å kunne ta 

høyde for regionalt og lokalt tilbud av og etterspør-

sel etter kompetanse. Senere ble det lansert en slut-

trapport med fem hovedanbefalinger om hvordan 

27 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voks-
nes_laering_og_kompetanse/mer-om-skills-strategy/id736326/ 
28 OECD (2014): OECD Skills Strategy Diagnostic Report Norway 2014. 
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Norge kan utvikle og bruke befolkningens kompe-

tanse framover på en mer effektiv og målrettet 

måte.29 Den mest overordnede, men også mest om-

fattende anbefalingen, er at det må utvikles en na-

sjonal kompetansepolitisk strategi som inkluderer 

alle de største utfordringene på tvers av sektormyn-

digheter og forvaltningsnivåer.30  

 

Kompetanseetterspørselen forventes å endres 

fremover på en slik måte at vi både må tenke nytt 

rundt hvordan kompetansebegrepet skal forstås og 

hvordan vi anvender kompetanse vår. Endringen 

stiller krav til at universitetenes og høgskolenes ut-

danningstilbud tilpasses behovet. Skal framtidens 

utdanningspolitikk legge til rette for en slik omstil-

ling, er det viktig at vi forstår hva som styrer utdan-

ningsinstitusjonenes prioriteringer når utdanningstil-

budet skal fastsettes. Dette utforskes nærmere i de 

to påfølgende kapitlene.  
 
 
                                                      
29 OECD (2014): OECD Skills Strategy Action Report Norway 2014. 
30 Videre ble følgende fire tiltak fremmet: Herunder anbefales det at det 
lages en nasjonal handlingsplan for etter- og videreutdanning, at det blir 
sterkere sammenhengen mellom utvikling av kompetanse og økonomisk 

vekst, at det utvikles et helhetlig system for livslang karriereveiledning, og 
at insentivene for at flere skal jobbe i yrker med mangel på arbeidskraft 
styrkes. 
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Produktivitetskommisjonens første rapport peker på 

kunnskap som den viktigste kilden til økt produktivi-

tet. Tallene viser en kraftig økning i befolkningens 

utdanningsnivå de siste tiårene (jf. kapittel 2). Pro-

duktivitetskommisjonen forklarer dette som et resul-

tat av sterke insentiver til kvantitet, men påpeker at 

det samtidig har vært for dårlig sikring av kvalitet. I 

høyere utdanning allokeres ressursene i økende 

grad til administrasjon og konservering av en lite ef-

fektiv institusjonsstruktur (NOU 2015: 1). 

 

Dette kapittelet ser nærmere på hvilke forhold 

norske universiteter og høgskoler legger til grunn for 

sine prioriteringer når de fastsetter utdanningstilbu-

det, og hvordan de vurderer utformingen av framti-

dens utdanningstilbud. 

 

3.1 Departementets styring av universitete-

nes og høgskolenes prioriteringer  

Kunnskapsdepartementet er eierdepartement for 

de statlige universitetene og høgskolene. Gjennom 

eierskapet har departementet ansvaret for å styre 

universitets- og høgskolesektoren. Dette gjøres i 

hovedsak gjennom de årlige tildelingsbrevene. 

Gjennom styringen legges blant annet rammer for 

institusjonenes prioriteringer med tanke på utdan-

ningstilbud.  

 

3.1.1 Departementets tildelingsbrev 

I tildelingsbrevet til den enkelte institusjon fremgår 

det hvor mye penger som tildeles for kommende år, 

og finansieringen er et av de viktigste virkemidlene 

i styringen av universitetene- og høgskolene (Kunn-

skapsdepartementet 2015b). Dette er midler som 

årlig avsettes i statsbudsjettet over kap. 260, post 

 
 
                                                      
31 En rekke institusjoner med private eiere mottar statlig tilskudd. 

50 (statlige institusjoner) og post 70 (private høg-

skoler31).  

  

Sektormål 

I tildelingsbrevet fremsettes en rekke sektormål som 

institusjonene skal jobbe mot. Det forutsettes at til-

delte midler skal brukes til aktiviteter som underbyg-

ger oppnåelse av de fastsatte sektormålene, med 

tilhørende styringsparameter (Kunnskapsdeparte-

mentet 2014b). Utover dette står institusjonene fritt 

til å «fastsette egne virksomhetsmål tilpasset insti-

tusjonenes egenart/profil og utvikle egne strategier 

og planer for å nå målene» (ibid). Styringsdialogen 

sikrer at departementet følger opp institusjonenes 

mål- og resultatoppnåelse. Dialogen legger også til 

rette for at institusjonene kan gi innspill til departe-

mentet. 

  

I 2011 gjennomgikk Kunnskapsdepartementet mål- 

og resultatstyringen av universitetene og høgsko-

lene (Kunnskapsdepartementet 2011). På bak-

grunn av gjennomgangen ble det i tildelingsbrevet 

for 2012 innført en ny målstruktur. Kort oppsummert 

medførte endringen at man gikk bort fra at departe-

mentet satte felles virksomhetsmål, og innførte i ste-

det overordnede sektormål. Dette ga institusjonene 

større frihet til å gjøre egne prioriteringer og sette 

egne virksomhetsmål. Hovedtrekkene fra 2012 lig-

ger fortsatt fast i tildelingsbrevet for 2015 (Kunn-

skapsdepartementet 2014b). 

 

Sektormålenes innhold og økt frihet til institusjo-

nene kan relateres til Kvalitetsreformen som ble 

iverksatt ved alle universiteter og høgskoler høsten 

2003. De overordnede målene med innføringen av 

Kvalitetsreformen var å heve kvaliteten i utdanning 

og forskning, øke intensiteten i utdanningen og øke 

3 Universitetenes og høgskolenes prioriteringer  
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internasjonaliseringsgraden.32 Med reformen fikk in-

stitusjonene også større frihet til å opprette og ned-

legge fag, samt sterkere insentiver til å tiltrekke seg 

og utdanne flest mulig studenter (Michelsen og Aa-

modt 2007, Damvad 2015). 

 

Prosessen som nå pågår med sammenslåing av de 

høyere utdanningsinstitusjonene er et sentralt tiltak 

som støtter opp om målene i Kvalitetsreformen og 

sektormålene. Viktige argumenter for at institusjo-

nene skal slå seg sammen er at dette skal bidra til 

å sikre høy kvalitet i utdanning og forskning. Sam-

menslåingen skal legge til rette for robuste fagmil-

jøer, god tilgang til utdanning og kompetanse i hele 

landet, samt et robust tilfang av studenter (Meld. St. 

18 (2014-2015)).  

 

For 2015 er følgende fire sektormål satt33:  

 

1. Høy kvalitet i utdanning og forskning 

2. Forskning og utdanning for velferd, verdiska-

ping og omstilling 

3. God tilgang til utdanning 

4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdan-

ningssektor og forskningssystemer 

 

Finansieringsmodellen 

For å legge til rette for at institusjonene skal jobbe i 

tråd med sektormålene, er det lagt inn insentiver i 

Kunnskapsdepartementets finansiering av universi-

tetene og høgskolene.  

 

Finansieringen består av en tredelt rammefinansie-

ring: En basisbevilgning og en resultatbasert finan-

siering som består av utdanningsinsentivene og 

forskningsinsentivene. Basisbevilgningen skal sikre 
 
 
                                                      
32 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kvalitetsreformen-agust-
2002/id87898/ 

langsiktighet og stabilitet, mens de to siste skal be-

lønne kvalitet og konsentrasjon i forskningen, samt 

kvalitet og effektivitet i utdanningen (St.prp. nr. 1 

2001-2002, Frølich 2007). I utgangspunktet skal ba-

siskomponenten i snitt utgjøre 60 prosent av bud-

sjettrammen, forskningskomponenten 15 prosent 

og undervisningskomponenten 25 prosent (St.prp. 

nr. 1 2001-2002). Utdanningsinsentivene har en 

åpen ramme for sektoren og den enkelte institusjon, 

og bevilgningen er basert på oppnådde resultater. I 

motsetning til utdanningsinsentivene, har forsk-

ningsinsentivene en lukket budsjettramme. Dette in-

nebærer at uttellingen for den enkelte institusjon av-

henger av egne resultater sammenlignet med de 

andre institusjonenes resultater.  

 

For dette prosjektet, hvor vi ser på hvilke priorite-

ringer institusjonene gjør når de skal fastsette ut-

danningstilbudet, er utdanningsinsentivene sent-

rale. Utdanningsinsentivene gir uttelling for antall 

avlagte 60-studiepoengsenheter, og for antall inn- 

og utreisende utvekslingsstudenter. Uttellingen gis i 

dag slik at institusjonene mottar 60 prosent ved opp-

tak og 40 prosent ved uteksaminering. De to indika-

torene er ment å fremme og gi informasjon om ut-

danningens kvalitet, samt å stimulere til økt interna-

sjonal utveksling. I tillegg er innretningen tenkt å til-

rettelegge for at institusjonene skal kunne omstille 

kapasiteten sin hurtig, og tilpasse studietilbudet i 

tråd med studentenes ønsker og samfunnets behov 

for kompetanse.  

 

I tilknytning til utdanningsinsentivene er det utarbei-

det seks utdanningskategorier fra A til F. Kategori-

ene grupperer ulike typer utdanninger med tilhø-

rende satser. Satsene i hver kategori baserer seg 

33 I tildelingsbrevet for 2014 ble det fremmet fem sektormål. De fire sek-
tormålene for 2015 er resultat av en revisjon av målstrukturen for univer-
sitetene og høgskolene (Kunnskapsdepartementet 2014b). Kunnskaps-
departementet tar sikte på å revidere styringsparameterne fra 2016.  
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på hva ulike utdanninger koster. Kliniske utdan-

ninger (A) har den høyeste satsen, mens teorifag og 

sosialfaglige utdanninger på lavere grad (F) har den 

laveste satsen. Institusjonenes uttelling for avlagte 

studiepoeng baserer seg på en andelsvis uttelling 

av satsen i den enkelte kategori. I tillegg til de seks 

kategoriene er det en egen kategori for inn- og ut-

reisende studenter.  

 

Ekspertgruppen som Kunnskapsdepartementet 

oppnevnte i 2014 for å gjennomgå finansieringsmo-

dellen for universitetene og høgskolene (Hægeland-

utvalget) fastslår at dimensjoneringen i norsk høy-

ere utdanning fungerer godt, og det vises eksem-

pelvis til lav arbeidsledighet og lav mistilpasning 

blant ferdigutdannede kandidater (Kunnskapsde-

partementet 2015b). Samtidig anbefales det iverk-

setting av bedre og mer systematisert informasjon 

om utdanningsvalg. Videre konkluderes det med at 

dagens finansieringsmodell har gitt ønskede resul-

tater. Alt i alt er det derfor ikke grunnlag for å foreslå 

store endringer i måten utdanningstilbudet dimen-

sjoneres på. Det ligger et potensiale i det resultat-

baserte finansieringssystemet i å legge til rette for 

enda høyere kvalitet i forskning og utdanning. I rap-

porten oppsummeres dette som følgende: 

 

«Oppsummert har det i det drøye tiåret siden da-

gens finansieringssystem ble innført vært en kvan-

titativ vekst i form av økt produksjon av studen-

ter/kandidater, studiepoeng, utvekslingsstudenter, 

publikasjonspoeng og doktorgrader. På bakgrunn 

av dette kan det sies at finansieringssystemet har 

virket i henhold til målsettingene. Situasjonene i dag 

er en annen enn da finansieringssystemet ble inn-

ført. Da var det viktig å få opp produksjonen (flere 

studenter, forskningskompetanse og volum), i til-

legg til å øke kvaliteten. Nå er ambisjonen tydeligere 

rettet mot kvalitet og eksellens, og det bør gjenspei-

les i et framtidig finansieringssystem.» 

Ekspertgruppen anbefaler å beholde rammebevilg-

ningen i finansieringsmodellen. Videre foreslås det 

å ikke skille mellom bevilgninger til utdanning og 

forskning, som det for eksempel gjøres i Sverige og 

Danmark (ibid). Begrunnelsen for anbefalingen er at 

separate bevilgninger ikke påvirker kvaliteten, men 

oppfattes som en sterkere styring av institusjonene.  

 

Videre foreslås det at resultatindikatorene fra da-

gens finansieringsmodell i det store og hele skal vi-

dereføres. Det foreslås imidlertid at modellen skal 

forenkles, og dette øker institusjonenes frihet til å 

prioritere. For eksempel anbefales videreføring av 

insentivene for avlagte studiepoeng, men med en 

noe lavere insentivstyrke enn i dag. Forslaget inne-

bærer at man går bort fra at studiepoeng knyttes til 

nivå, da kvalitet er viktig både på bachelor- og mas-

ternivå. Studiepoeng foreslås i stedet å knyttes til 

følgende fire fagområder: i) teorifag, ii) utdannings- 

og velferdsfag, iii) laboratorie- og utstyrskrevende 

fag og iv) kliniske fag og utøvende kunst- og mu-

sikkfag. Det anbefales også mer grovmaskede ut-

danningskategorier for studiepoenguttelling, i stedet 

for de seks satsene (A-F) som det i dag opereres 

med. Dette gir institusjonene rom til å selv vurdere 

kostnadene ved et fagtilbud før de beslutter den in-

terne budsjettfordelingen, og økt mulighet til å be-

nytte sitt strategiske handlingsrom.  

 

Studieplasser 

Kunnskapsdepartementet tildeler institusjonene et 

fastsatt antall studieplasser. En studieplass regnes 

som en 60-studiepoengsenhet og tilsvarer en hel-

tidsekvivalent. 

 

Insentivene i finansieringsmodellen må antas å på-

virke hvordan institusjonene velger å disponere til-

delte studieplasser. Dette bekreftes også delvis i in-

tervjuene vi har gjennomført. Gitt utformingen av ut-
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danningsinsentivene er det grunn til å tro at institu-

sjonene velger å allokere tildelte studieplasser til 

studier der studenttilfanget er størst. 

 

Tildelte studieplasser kan i hovedsak disponeres et-

ter institusjonenes egne prioriteringer, som også er 

i tråd med ett av hovedmålet i Kvalitetsreformen. 

Her fremgikk det at utdanningsinstitusjonene skulle 

få større frihet til å opprette og nedlegge fag, i kom-

binasjon med et sterkere innslag av resultatbasert 

finansiering. Dette for å stimulere til økt kvalitet og 

raskere gjennomstrømming. Evalueringen av kvali-

tetsreformen viste økte søkertall som følger av re-

formen, men uten at dette påvirket inntaket av stu-

denter til høyere utdanning (Michelsen og Aamodt 

2007). Samtidig førte reformen til et utvidet studiet-

ilbud, noe som svekket studentgrunnlaget per stu-

dium, særlig ved de minste institusjonene.  

 

Kunnskapsdepartementet kan legge føringer for 

hvordan de frie studieplassene skal anvendes. Til-

delingsbrevet for 2014 la for eksempel følgende fø-

ring: «Departementet legger til grunn som hovedre-

gel at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisnings-

tilbud til grupper under 20 studenter.» (Kunnskaps-

departementet 2013). 

 

Noen av de tildelte studieplassene er øremerket og 

må brukes i henhold til Kunnskapsdepartementets 

retningslinjer for å utløse midler. Dette er studie-

plasser ment for å ivareta en konkret målsetning, 

som for eksempel økt inntak til realfaglige utdan-

ninger. Øremerkede studieplasser kan ses i sam-

menheng med sentrale utdanningsmyndigheters til-

tak for å påvirke studenters utdanningspreferanser.  

 

 
 
 
                                                      
34 Som kampanjer som skal få flere (kvinner) til å velge realfag, eller som 
skal få flere (menn) til å velge omsorgsyrker. Det finnes også eksempler 

Departementet kan påvirke institusjoners priorite-

ringer indirekte ved å fremheve enkelte utdanninger 

i kampanjer rettet mot unge som skal ta et utdan-

ningsvalg.   

 

Norsk utdanningspolitikk har imidlertid tradisjon for 

å legge vekt på individets frie utdanningsvalg. Ut-

danning, uavhengig av type, betraktes som verdifull. 

Samtidig har sentrale myndigheter iverksatt kam-

panjer for å påvirke unges utdanningsvalg samt 

legge til rette for informerte valg basert på hvilken 

kompetanse arbeidslivet etterspør (Damvad 

2015).34 

 

For å belyse tosidigheten i å ivareta individets frie 

utdanningsvalg og samtidig styre utdanningsval-

gene i ønsket retning, viser vi til St.meld. 44 (2008-

2009) hvor det kan leses at «Det er verken ønskelig 

eller mulig for staten å styre ungdommens valg og 

dimensjonere utdanningssystemet ut fra framskri-

vinger om framtidige behov på arbeidsmarkedet. 

Derimot vil regjeringen arbeide for at det blir bedre 

kunnskap om arbeidslivets behov, og for at ung-

dommen skal kunne ta mest mulig informerte valg. 

For noen viktige fagområder, slik som lærerutdan-

ning, helsefag og realfag, er det i tillegg nødvendig 

med særskilte tiltak for å stimulere til større inter-

esse og rekruttering».  

 

3.1.2 Andre insentiver 

Innenfor finansieringsmodellen finnes en ordning 

som fremmer samarbeid, arbeidsdeling og konsen-

trasjon mellom institusjonene (SAK) (Damvad 

2014b, Gulbrandsen m.fl. 2012). Midlene bevilges 

over basiskomponenten. SAK skal motvirke konkur-

ranse mellom institusjonene om de samme studen-

på ordninger som gir utvalgte studentgrupper ekstra studiepoeng eller 
økonomiske insentiver for å ta bestemte utdanningsvalg.  
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tene, som er en mulig negativ effekt av utdannings-

insentivene (NOU 2008:3). Likevel kan man tenke 

seg at konkurranse faktisk skaper grunnlag for sam-

arbeid, særlig dersom slik samarbeid utløser ekstra 

midler. 

  

Hægeland-utvalget fremmer forslag til utvikling av 

konkurransearenaer, for eksempel ved å gi mer res-

surser til utvikling av fremragende miljøer, både for 

utdanning og forskning. I tillegg pekes det på beho-

vet for virkemidler som stimulerer til samspill mellom 

forsknings- og utdanningskvalitet.  

 

Videre foreslår Hægeland-utvalget at studiefinan-

sieringen justeres med mål om å etablere insentiver 

for å fullføre hele grader. De peker også på behovet 

for insentiver som fremmer samarbeid mellom næ-

ringsliv og FoU-institusjonene.  

 

3.2 Institusjonene opplever stor frihet i fast-

settelse av utdanningstilbudet  

Intervjuene med de høyere utdanningsinstitusjo-

nene viser at Kunnskapsdepartementets styring har 

betydning for institusjonenes prioriteringer i fastset-

telsen av studietilbudet. At institusjonene følger sty-

ringssignalene henger delvis sammen med at de 

støtter opp om de overordnede målene som Kunn-

skapsdepartementet har satt, og delvis med at de 

handler strategisk med hensyn til insentivene i fi-

nansieringsmodellen.  

 

I den grad institusjonene opplever begrensninger i 

føringene fra Kunnskapsdepartementet, er det pri-

mært knyttet til tildelingen av studieplasser og den 

tilhørende finansieringen. Institusjonenes inntak og 

fordeling av studenter på ulike fag retter seg etter 

departementets føringer, selv om institusjonene kan 

ønske å tilby flere studieplasser eller en annen for-

deling av dem enn det Kunnskapsdepartementet 

legger opp til.  

Samtidig som institusjonene retter seg etter fø-

ringene fra Kunnskapsdepartementet, gir institusjo-

nene et entydig uttrykk for at de opplever stor frihet 

til å fastsette eget utdanningstilbud. Grunnen til 

dette kan være at institusjonene disponerer store 

deler av de tildelte studieplassene slik de ønsker. 

Når det kommer til de øremerkede studieplassene 

virker det som at det langt på vei er konsensus om 

departementets prioriteringer.  

 

Det er likevel enkelte institusjoner som opplever fø-

ringene fra Kunnskapsdepartementet som begren-

sende. For eksempel vises det til at noen institusjo-

ner ønsker å tilby flere studieplasser enn det de har 

fått tildelt. Dette kan både være i forbindelse med 

eksisterende utdanningstilbud og ved oppretting av 

nye utdanningstilbud. I ett av intervjuene forteller in-

stitusjonen om avslag på søknad til Kunnskapsde-

partementet om flere studieplasser.  

 

Videre peker noen av institusjonene på at de ønsker 

muligheten til omdisponering av øremerkede studie-

plasser dersom tilfanget av studenter ikke er stort 

nok. Praksisen er at øremerkede studieplasser ikke 

kan omdisponeres, selv om studenttilfanget er for 

lavt til å fylle plassene. Da de øremerkede studie-

plassene kun gir økonomisk uttelling dersom de an-

vendes i henhold til øremerkingen, representerer 

manglende mulighet for omdisponering et potensielt 

bortfall av inntekter for institusjonene. Problemstil-

lingen berører først og fremst de mindre institusjo-

nene som har lavere søkertall enn de større institu-

sjonene. 

 

Et siste forhold som nevnes som en begrensende 

faktor for hvilket utdanningstilbud som tilbys, er in-

stitusjonenes ressurser til å ansette tilstrekkelig per-

sonale, både administrativt og vitenskapelig. Selv 

om det skulle være mulig å opprette flere studiepro-

grammer eller ta inn flere studenter, krever dette 

mer administrasjon, og flere vitenskapelig ansatte.  
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3.3 Særlig tre faktorer påvirker fastsettelsen 

av utdanningstilbudet 

De neste avsnittene ser nærmere på hvilke priorite-

ringer institusjonene gjør innenfor det opplevde 

handlingsrommet når de fastsetter utdanningstilbu-

det. Institusjonene tar særlig hensyn til tre forhold: 

studentenes preferanser, arbeidsmarkedets kom-

petanseetterspørsel og institusjonenes egne mål og 

visjoner. 

 

Intervjuene gir ikke noe entydig svar på hvilke av de 

tre faktorene som veier tyngst. Noe av forklaringen 

er at faktorenes betydning varierer etter hvilke fag-

områder det er snakk om, og om man ser på lang-

siktige eller kortsiktige mål. I tillegg samvarierer de 

ulike forholdene.  

 

3.3.1 Studentenes etterspørsel etter utdan-

ninger 

Alle institusjonene vi har intervjuet sier at studente-

nes etterspørsel etter utdanning har stor betydning 

i planleggingen av utdanningstilbudet.  

 

At studentens preferanser tillegges vekt kan be-

grunnes ut fra to forhold. For det første har dette 

sammenheng med at det er økonomisk gunstig for 

institusjonene å legge opp tilbudet etter studente-

nes egne ønsker. Dette bidrar til å fylle opp tildelte 

studieplasser og sikrer høyest mulig studiepoeng-

produksjon. For det andre legger institusjonene vekt 

på å ivareta mangfoldet i studentenes etterspørsel 

etter utdanning, noe som bygger opp under prinsip-

pet om individets rett til fritt utdanningsvalg.  

 

Statistikk over søkertall virker å være det viktigste 

kunnskapsgrunnlaget for institusjonene i vurde-

ringen av studentenes utdanningspreferanser. Kan-

didatundersøkelser er også en ofte anvendt kilde. 

Enkelte institusjoner har også gjennomført mar-

kedsundersøkelser for å sondere potensielle framti-

dige søkestrømmer.  

 

Å imøtekomme studentenes utdanningspreferanser 

virker å ha en tilleggsdimensjon for mindre institu-

sjoner. Mindre institusjoner har ofte større utford-

ringer med å tiltrekke seg studenter sammenliknet 

med større institusjoner. Dette gjør at mindre insti-

tusjoner prioriterer å tilby populære studier for å 

heve tilfanget av studenter og studiepoengproduk-

sjonen. Av samme årsak blir tilførselen av uten-

landske studenter særlig viktig for de mindre institu-

sjonene, da utenlandske studenter utgjør en relativt 

viktig del av den totale studentmassen. Dette kjen-

ner vi også til fra Damvads evaluering av Kvoteord-

ningen (Damvad 2014).  

 

3.3.2 Arbeidsmarkedets kompetansebehov  

Fra intervjuene fremkommer det at institusjonene 

opplever et sterkt ansvar for å ikke uteksaminere 

studenter til arbeidsledighet og sikre arbeidslivet til-

gang til den kompetansen de trenger. Institusjonene 

er derfor svært opptatt av å tilpasse utdanningstil-

budet til arbeidsmarkedets etterspørsel etter utdan-

ning og kompetanse.  

 

Det er ikke nødvendigvis slik at studentenes og ar-

beidslivets etterspørsel etter utdanning sammenfal-

ler. i slike tilfeller virker hensynet til arbeidsmarke-

dets kompetansebehov, og således hensynet til å 

ikke utdanne til arbeidsledighet, å veie tyngst. Fra 

intervjuene kjenner vi til en institusjon som ikke 

maksimerer inntaket av studenter dersom det vur-

deres at arbeidsmarkedet har et metningspunkt 

som er lavere enn det studentsøkertallene tilsier.  

 

Institusjonene legger til grunn arbeidsmarkedssta-

tistikk, framskrivningsanalyser og kandidatundersø-

kelser i vurderingen av arbeidsmarkedets kompe-

tansebehov. I intervjuene framheves også dialogen 
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med regionalt arbeids- og næringsliv som særlig 

viktig.  

 

Gjennom dialogen får institusjonene kunnskap om 

kompetansen arbeidslivet etterspør. Dette kan være 

forskyvninger i etterspørselen innenfor det eksiste-

rende utdanningstilbudet eller behov for nye studier. 

Institusjonene får også innspill til utdanningstilbu-

dets kvalitet og relevans. 

 

Innretningen på dialogen mellom de høyere utdan-

ningsinstitusjonene og arbeidslivsaktørene er 

mangfoldig. Det kan være møteplasser opprettet 

eksplisitt for å snakke om arbeidslivets kompetan-

sebehov, eller møteplasser der formålet i utgangs-

punktet er et annet, men der relevante aktører del-

tar. Begge tilfellene representerer en mulighet for 

dialog om arbeidslivets kompetansebehov. I mang-

foldet av arbeidslivsaktører som universitetene og 

høgskolene er i kontakt med, viser mange av insti-

tusjonene til dialogen de har med helseforetakene 

og sykehusene som særlig framtredende.  

 

Møteplassene organiseres på ulike måter. Flere av 

institusjonene viser til at det er opprettet ulike regio-

nale nettverk med deltakelse fra forskjellige aktører. 

Hvilke nettverksaktører institusjonene er i dialog 

med varierer. Det vises videre til at institusjonene 

inviteres til å delta i ulike fora, arbeidsgrupper eller 

lignende, der også arbeidslivsaktører er represen-

tert. I noen tilfeller tar også enkeltaktører fra ar-

beidslivet kontakt med utdanningsinstitusjonene på 

eget initiativ.  

 

Til tross for at dialogkanalene er mange og hetero-

gene mellom institusjoner, er hovedinntrykket fra in-

tervjuene at institusjonene opplever dem som vel-

fungerende og gir god informasjon om arbeidslivets 

kompetanseetterspørsel.  

 

I lys av å eventuelt etablere mer systematiske og 

ensartede former for dialog mellom arbeidslivet og 

institusjonene, vises det til følgende tekst fra 

St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja: «Re-

gjeringen vil sørge for at alle norske høyere utdan-

ningsinstitusjoner har en strategi for samarbeid med 

arbeidslivet som er utviklet sammen med arbeidsli-

vet og studentene i Råd for samarbeid med arbeids-

livet (RSA) ved den enkelte institusjon eller gruppe 

av institusjoner».  

 

Det ligger imidlertid ingen føringer i Kunnskapsde-

partementets tildelingsbrev for 2015 vedrørende 

samarbeidet mellom institusjonene og RSA. Det er 

heller ingen av de høyere utdanningsinstitusjonene 

vi har intervjuet som trekker frem RSA i forbindelse 

med dialogen med de ulike arbeidslivsaktørene. 

Dette kan tyde på at RSAene ikke har etablert seg i 

tilstrekkelig grad, noe som også underbygges av en 

spørreundersøkelse gjennomført i forbindelse med 

en studie utført av NOKUT. Her svarer programle-

dere og undervisere ved norske høgskoler og uni-

versiteter i hvilken grad de er oppmerksomme på/in-

formert om institusjonenes RSA og dets oppgaver. 

Om lag 65 pst. av programlederne og 68 pst. av un-

derviserne svarer at de ikke kjenner til rådene og/el-

ler deres arbeid (NOKUT 2015).  

 

I tilfeller der aktører i arbeidsmarkedet har behov for 

et konkret utdanningstilbud som ikke inngår som del 

av universitetenes og høgskolenes faste portefølje, 

er det vanlig at institusjonene oppretter studier på 

oppdrag mot betaling. Institusjonene virker positive 

til denne formen for tilbud og ser ikke bort fra at opp-

dragsstudier vil øke i omfang fremover. I hvilken 

grad tilbudet av slike studier øker, avhenger imidler-

tid av i hvilken grad institusjonene har rom for å al-

lokere ansattes ressurser til disse studiene, og av 

tilgangen på ansatte med relevant kompetanse.  
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Etterspørselen etter opplæring og utdanning på 

oppdrag kan ses i sammenheng med vektleggingen 

av livslang læring og etter- og videreutdanning i ar-

beidslivet. For eksempel var etterspørselen etter 

oppdragsstudier for karriereveiledere og rådgivere i 

skolen stor før det ble etablert en masterutdanning i 

karriereveiledning i 2014 (Damvad 2012). Vi kjenner 

også til at utdanning og opplæring på oppdrag fore-

kommer i forbindelse med den nåværende sat-

singen på etter- og videreutdanning av lærere 

(Damvad og Asplan Viak 2015).  

 

Dialogen mellom institusjonene og arbeidslivet er 

ikke bare viktig for at arbeidslivet skal kunne gi ut-

trykk for kompetansen de trenger, men også for at 

institusjonene skal kunne signalisere hva de vurde-

rer som viktig for arbeidslivet fremover. I intervjuene 

med institusjonene vises det til at de akademisk an-

satte har svært god innsikt i framtidig etterspørsel 

og behov på sine fagfelt. På denne måte kan insti-

tusjonene påvirke arbeidslivet til å etterspørre fram-

tidig relevante utdanninger på et tidlig tidspunkt.  

 

For å forbedre kunnskapsgrunnlaget om arbeidsgi-

veres vurdering av kandidater med høyrere utdan-

ning og virksomhetenes behov, har Kunnskapsde-

partementet igangsatt et treårig prosjekt med mål 

om å utarbeide «motsatsen» til den årlige Kandidat-

undersøkelsen. Undersøkelsen skal utformes og 

gjennomføres av NIFU. 

 

3.3.3 Institusjonenes egne prioriteringer 

I tillegg til å ivareta studentenes og arbeidsmarke-

dets etterspørsel etter utdanning og kompetanse, 

har institusjonene egne prioriteringer som legges til 

grunn når utdanningstilbudet fastsettes. Fra inter-

vjuene er det særlig to forhold som virker å ha be-

tydning, og begge representerer mer eller mindre 

langsiktige hensyn.  

 

For det første viser noen av institusjonene til at de 

ønsker å bygge opp sterke fagmiljøer innen priori-

terte områder, eller ivareta områder der de allerede 

har et fortrinn. Dette legger føringer for hvilke deler 

av utdanningstilbudet som prioriteres. Samtidig vir-

ker det som at institusjonenes prioriterte fagområ-

der ikke vokser frem uten kontakt med omverdenen. 

Skal institusjonene etablere seg med særlig eksper-

tise på utvalgte områder, krever dette nær sam-

handling med arbeidslivet. Dette kan eksemplifise-

res ved å se på kontakten mellom universitetene og 

universitetssykehusene, samt mellom høgskolene 

på Vestlandet og maritim sektor.  

 

Det andre institusjonene legger vekt på når de skal 

fastsette utdanningstilbudet, er ønsket om å ivareta 

en faglig bredde. Dette begrunnes i hovedsak med 

to overordnede forhold.  

 

For det første dreier det seg om en prinsipiell og 

akademisk diskusjon om institusjonenes samfunns-

rolle og -ansvar. Her pekes det på at institusjonene 

skal bidra til ivaretagelsen av vårt siviliserte og de-

mokratiske samfunn, gjennom å sikre mangfoldet 

av utdanninger og kompetanser.  

 

For det andre ser institusjonene viktigheten av at 

det finnes en kritisk masse av ulike utdanninger, da 

kompetanseetterspørselen i arbeidsmarkedet kan 

endres raskt. På denne måten unngår man situasjo-

ner med et etterspørselsoverskudd det vil ta mange 

år å korrigere. Dette innebærer at kandidater må ut-

dannes både for nåværende og framtidige behov. 

Et eksempel som trekkes fram i intervjuene er val-

get om å opprettholde et relativ omfattende tilbud 

innen humaniora, til tross for at etterspørselen fra 

både studenter og arbeidslivet er synkende og til 

dels lav. 

 

Institusjonenes ønske om å sikre mangfoldet, un-

derbygges av institusjonenes tolking av føringen 
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som ble gitt i Kunnskapsdepartementets tildelings-

brev for 2014, om at institusjonene ikke skulle gi un-

dervisning til grupper på under 20 studenter (Kunn-

skapsdepartementet 2013). Institusjonene har tol-

ket dette ulikt og på en pragmatisk måte. Én institu-

sjon sier at de tolket grensen på 20 studenter til å 

gjelde for hele fagområder. En annen institusjon sier 

at de tolket det som et signal fra Kunnskapsdepar-

tementet om å ta en gjennomgang av de minste fa-

gene for å vurdere om fagene var robuste nok, for 

eksempel med tanke på kvalitet.  

 

Vi har tidligere omtalt prinsippet om å ivareta indivi-

dets frie utdanningsvalg. Sikring av faglig bredde 

understøtter dette prinsippet gjennom at det gir den 

enkelte en reel mulighet til å foreta et valg mellom 

ulike utdanninger.  

 

3.4 Institusjonene forventer kun små end-

ringer i det framtidige utdanningstilbudet 

Alt i alt forventer institusjonene få endringer i framt-

idens utdanningstilbud sammenliknet med dagens 

tilbud. I den grad endringer forventes å inntre, antas 

disse primært å få betydning for innholdet i eksiste-

rende utdanninger. Medisin trekkes for eksempel 

fram som et felt der utdanningstilbudet vil bestå, 

men der innholdet er i kontinuerlig endring.  

 

Som drøftet tidligere i rapporten har tverrfaglighet 

blitt et sentralt tema i utdanningsdiskusjonen i se-

nere tid. Samtidig har ikke dette gitt særlige utslag i 

den reelle utdannings- og forskningspolitikken på 

det nåværende tidspunkt. Dette underbygges også 

av intervjuene med universitetene og høgskolene.  

 

Kun noen få av institusjonene vi intervjuet sier de 

tilbyr tverrfaglige studier eller vurderer om de skal 

tilby slike studier framover. Institusjonene gir imid-

lertid uttrykk for at dersom de skal satse på tverrfag-

lige studier, må dette komme som føringer fra Kunn-

skapsdepartementet.  

 

I den grad institusjonene svarer at de tilbyr tverrfag-

lige studier i dag, virker det primært å dreie seg om 

det som under omtales som flerfaglighet. I dette lig-

ger det at studenter fra ulike studier deltar i deler av 

«hverandres» undervisning. Gitt at tilbudet ikke er 

etablert som selvstendige studier, bruker institusjo-

nene ressurser på å samkjøre de ulike studienes 

timeplaner, noe som anses som utfordrende.  

 

Ett av universitetene vi har intervjuet skiller mellom 

tverrfaglighet og flerfaglighet. Et flerfaglig studietil-

bud defineres som at dagens tilbud mer eller mindre 

videreføres. Forskjellen ligger i en tilrettelegging for 

at studentene kan ta deler av et annet studium i til-

legg, og gjerne på tvers av fagområder. Formålet er 

økt kjennskap til et annet fagfelt som er relevant for 

å kunne løse en problemstilling innenfor eget fag, 

men uten at de to fagområdene integreres nevne-

verdig. Tverrfaglighet oppfattes i større grad å fusjo-

nere flere ulike fag, og at dette skaper helt nye stu-

dier. I ytterste konsekvens gir dette opphav til nye 

fagdisipliner. Særlig tverrfaglighet utfordrer bedøm-

ming av studentenes prestasjoner gjennom at flere 

metodiske tilnærminger fusjoneres i ett og samme 

fag. 
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Som vi har omtalt i kapittel 3, har norske høyere ut-

danningsinstitusjoner relativt stor frihet i egne prio-

riteringer i og fastsetting av utdanningstilbudet. Det 

danske Uddannelses- og forskningsministeriet har i 

motsetning tatt grep for å detaljstyre høyere utdan-

ningsinstitusjoners utdanningstilbud i langt sterkere 

grad enn tidligere. I 2014 iverksatte ministeriet en 

nasjonal dimensjoneringsmodell i høyere utdan-

ning.  

 

Dette kapittelet beskriver hvordan dimensjonerings-

modellen er innrettet og hvordan dimensjoneringen 

påvirker de høyere utdanningsinstitusjonenes ut-

danningstilbud. 

 

 

 
 
                                                      
35 ECTS er et felles europeisk poengsystem. Ett ECTS-poeng tilsvarer 
ett studiepoeng. http://ec.europa.eu/education/ects/ects_en.htm  
36 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddan-
nelse/professionshojskoler/professionsbacheloruddannelser 

4.1 Høyere utdanningsinstitusjoner i Dan-

mark 

Høyere utdanning i Danmark kan beskrives som et 

trenivåsystem. De tre nivåene representerer utdan-

ninger med ulik lengde og ulikt innhold. De korteste 

utdanningen gis ved yrkesakademiene. Dernest føl-

ger profesjonshøgskolene og til slutt universitetene 

som tilbyr de mest omfattende utdanningene.  

 

Det kan trekkes paralleller til høyere utdanning i 

Norge. Dersom fagskolene var en del av vårt høy-

ere utdanningssystem, ville disse tilsvare de danske 

yrkesakademiene. Videre tilsvarer de danske profe-

sjonshøgskolene og universitetene de norske høg-

skolene og universitetene. En nærmere omtale av 

institusjonene fremgår av faktaboksen under.  

37 Det finnes tre kunstneriske bachelorutdanninger. Disse skiller seg fra 
øvrige bachelorutdanningsinstitusjoner, ved t de også tilby masterutdan-
ninger og ph.d.-utdanninger.  
38 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddan-
nelse/maritime-uddannelsesinstitutioner/om-de-maritime-uddannelsesin-
stitutioner 

4 Dimensjonering i høyere utdanning i Danmark 

 
 
Høyere utdanningsinstitusjoner i Danmark 

 
De åtte universitetene i Danmark tilbyr både bachelor- og masterutdanninger (kandidatutdanninger). Utdanningenes omfang er 
tilsvarende som i Norge, der bachelorutdanningen er 180 ECTS35/studiepoeng og masterutdanningene 120 ECTS/studiepoeng. 
Utdanningstilbudet faller i hovedsak inn under områdene naturvitenskap, medisin/helse, teknisk vitenskap, humaniora, teologi 
og samfunnsvitenskap.  
 
Profesjonshøgskolene tilbyr profesjonsbachelorutdanninger, og gir dermed ikke utdanninger høyere enn på bachelornivå.36,37 
Utdanningene har normalt en varighet på tre til fire år og kombinerer teori og praksis. I løpet av utdanningen er det en praksis-
periode som oftest tilsvarer 210 ECTS/studiepoeng og praksisperioden har en varighet på minimum et halvt år. Eksempel på 
profesjonsutdanninger er lærerutdanningen og sykepleierutdanningen. Det finnes sju profesjonshøgskoler som til sammen tilbyr 
rundt 85 profesjonsbachelorutdanninger innen design, medier, kommunikasjon, helse, pedagogikk, teknikk, samfunnsfag og øko-
nomi. Noen profesjonshøgskoler kan tilby yrkesakademiutdanninger.  
 
Yrkesakademiene tilbyr yrkesakademiutdanninger som normalt har en varighet på to år, inkludert praksis (120 ECTS/studiepo-
eng). Per i dag finnes det ni yrkesakademier som tilbyr om lag 27 yrkesakademiutdanninger innen helse, medier, kommunikasjon, 
pedagogikk, teknikk, design, samfunnsfag, økonomi og bio- og laboratorietekniske områder. I tillegg finnes åtte maritime utdan-
ningsinstitusjoner som er på nivå med øvrige yrkesakademiutdanninger.38 Yrkesakademiene kan i noen tilfeller også tilby profe-
sjonsbachelorutdanninger som overbygg til en yrkesakademiutdanning. Yrkesakademiutdanningen bygger videre på en yrkesut-
danning eller gymnasial utdanning, som tilsvarer videregående opplæring i Norge.  

 

Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet 
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4.2 Nasjonal dimensjoneringsmodell 

Målet med å innføre en nasjonal dimensjonering i 

høyere utdanning i Danmark har vært å dreie opp-

taket av studenter mot utdanninger som arbeids-

markedet etterspør.39,40 Målet er således ikke å be-

grense det totale opptaket av studenter, men å flytte 

opptaket til utdanninger som ikke utdanner til ar-

beidsledighet. Tiltaket må ses i lys av at Danmark 

over en lengre periode har utdannet til arbeidsledig-

het på flere områder. 

 

4.2.1 Måltall for dimensjoneringen 

Den nasjonale dimensjoneringsmodellen setter en 

øvre grense for hvor antall studenter som kan tas 

opp i en rekke utdanninger. Dette er utdanninger 

som over tid har utdannet studenter til arbeidsledig-

het. Måltallet for hvor mange studieplasser som skal 

kuttes fastsettes av Uddannelses- og forskningsmi-

nisteriet, og ses i forhold til opptakstallene for 2013.  

 

Innenfor det overordnede måltallet for dimensjone-

ring gis det måltall per institusjon og per utdannings-

gruppe. En utdanningsgruppe består av studier som 

retter seg mot samme segment i arbeidsmarkedet. 

Det legges også opp til å kutte studieplasser i noen 

enkeltstudier.  

 

På yrkesakademiene, profesjonshøgskolene og 

universitetenes bachelorutdanninger innfases di-

mensjoneringen i perioden 2015 til 2018. For mas-

terutdanningene skjer dimensjoneringen i forleng-

else av dimensjoneringen på bachelornivå, altså fra 

2018 til 2020. Opptaket til masterutdanninger kan 

ikke økes i perioden 2015 til 2018 i forhold til oppta-

ket i 2013.  

 
 
                                                      
39 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/er-
hvervsakademier/erhvervsakademiuddannelser og http://ufm.dk/uddan-
nelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/dimensionering/institu-
tionernes-fordeling 

Selv om det opereres med faste måltall har institu-

sjonene noe frihet til å påvirke dimensjoneringen. 

Hvis måltallet for dimensjonering gjelder en gruppe 

relaterte studier, kan den enkelte utdanningsinstitu-

sjon bestemme hvilke konkrete studier de vil skjære 

ned på innad i gruppen. 

  

Utdanningsinstitusjonene har også mulighet til å 

flytte en mindre del av dimensjoneringen til utdan-

ninger som i utgangspunktet ikke omfattes av den 

nasjonale dimensjoneringsmodellen. Universite-

tene kan for eksempel overføre opptil 15 prosent av 

studieplassene som skal kuttes på bachelornivå til 

masterutdanninger.41 En slik omdisponering må be-

grunnes med at den bidrar til å hindre utdanning til 

arbeidsledighet. 

 

4.2.2 Arbeidsledighetstall ligger til grunn for 

måltallene 

Offentlig arbeidsledighetsstatistikk er en sentral del 

av kunnskapsgrunnlaget i Uddannelses- og forsk-

ningsministeriets dimensjonering. Dimensjonering 

iverksettes der statistikken viser en systematisk og 

markant arbeidsledighet fra fjerde til syvende kvar-

tal etter uteksaminering.  

 

Dersom mer enn 70 pst. av ti avgangskull innenfor 

samme utdanningsgruppe har «overledighet», 

iverksettes dimensjonering. Med overledighet me-

nes et kull med høyere arbeidsledighet enn gjen-

nomsnittet for alle høyere utdanninger pluss to pro-

sentpoeng det gjeldende året. Utvelgelsen av ut-

danningsgrupper det skal dimensjoneres innenfor 

er eksemplifisert i figur 4.1, som viser ledighet for ti 

avgangskull for fire utdanningsgrupper.  

40 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/politiske-indsatsomrader/di-
mensionering 
41 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/politiske-indsatsomrader/di-
mensionering/hovedelementer-i-dimensionering.pdf 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/erhvervsakademier/erhvervsakademiuddannelser
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/erhvervsakademier/erhvervsakademiuddannelser
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Den øvre grensen for en utdanningsgruppes opptak 

av studenter beregnes ved å trekke fra en reduksjon 

på 10, 20 eller 30 pst. fra det gjennomsnittlige opp-

taket de siste fem årene. Den prosentvise reduksjo-

nene bestemmes av arbeidsledigheten. Mer konkret 

betyr det at en overledighet mellom 2 og 5 pst., re-

duserer opptaket med 10 pst. Ligger overledigheten 

mellom 5 og 7,5 pst. er reduksjonen 20 pst. og alt 

over 7,5 pst. utløser en reduksjon på 30 pst.  

 

4.2.3 Dimensjoneringen skjer i hovedsak på 

universitetene 

Den største reduksjonen i studieplasser skjer på 

universitetene. I henhold til brev fra Uddannelses- 

og forskningsministeriet av 11. desember 2014 bes 

universitetene om å redusere totalt 2 972 studie-

plasser på bachelornivå og 2 250 studieplasser på 

masternivå, sammenlignet med opptaket i 2013, og 

innenfor utdanningsgruppene/enkeltstudiene som 

er gjenstand for dimensjonering. Yrkesakademiene 

skal kutte totalt 701 studieplasser, mens profesjons-

høgskolene pålegges å redusere 509 studieplasser.  

 
 
                                                      
42 http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/di-
mensionering/institutionernes-fordeling 

Ut fra måltallene har institusjonene hatt mulighet til 

å gjøre mindre justeringer som i etterkant er god-

kjent av ministeriet. Endelig godkjente planer for di-

mensjonering per utdanningsinstitusjon og per stu-

die fremgår av Uddannelses- og forskningsministe-

riets hjemmeside.42  

 

Figur 4.2 er en oversikt over de totale måltallene for 

dimensjonering per utdanningsinstitusjon som Ud-

dannelses- og forskningsministeriet har pålagt insti-

tusjonene. Vi ser at Københavns Universitet er det 

universitetet som skal kutte mest, med 783 og 599 

plasser på hhv. bachelor- og masternivå. Blant pro-

fesjonsutdanningene er det UC Nordjylland som har 

størst reduksjon med 172 plasser, mens Køben-

havns Erhvervsakademi (KEA) skal kutte mest av 

yrkesakademiene med 182 plasser. 

 

Figur 4.3 viser en oversikt over hvilke utdannings-

grupper og enkeltutdanninger berørt av dimensjo-

nering og i hvilken grad de er berørt. Den største 

dimensjoneringen skjer innenfor utdanningsgrup-

 
 
FIGUR 4.1 
Identifisering av systematisk arbeidsledighet for ti kull 

 

Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet på grunnlag av data fra Danmarks Statistik 

Note: Kullene med overledighet er markert med rødt, kullene med ledighet mellom gjennomsnittet for høyere utdanning og grensen for overledighet er 

markert med gult, årgangen med ledighet under gjennomsnittet for høyere utdanning er markert med grønt. 
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pene IT, klassisk humaniora, media og kommunika-

sjon, estetiske fag og biofag. Enkeltstudiene som 

opplever de største kuttene er IT-design, kommuni-

kasjon og media, samfunnsvitenskap kombinasjon, 

kommunikasjonsledelse og bedriftsøkonomi, pro-

sessteknologi og læring og forandringsprosesser. 

 

4.3 Dimensjoneringen har mindre konse-

kvenser for utdanningstilbudet 

Intervjuene med de danske institusjonene tyder på 

at den nasjonale dimensjoneringsmodellen ikke fø-

rer til veldig store eller veldig negative endringer for 

institusjonenes prioriteringer og fastsettelse av 

framtidig utdanningstilbud.  

 

På spørsmål om den nasjonale dimensjoneringsre-

formen fører til nedleggelse av utdanninger, svarer 

institusjonene at det først og fremst dreier seg om å 

beholde utdanningstilbudet som finnes heller enn å 

utvide eller innskrenke det. Én institusjon viser til at 

pålegget om reduksjon av studieplasser ikke er 

større enn at de vil klare å beholde eksisterende ut-

danningstilbud. Samtidig vises det til at institusjo-

nene har fått 50 flere studieplasser til sykepleierut-

danningene. 

 

Ivaretagelsen av eksisterende utdanningstilbud kan 

innebære justering av utdanningstilbudet, enten 

strukturelt eller innholdsmessig. Her viser én av in-

stitusjonene til tilbudet innen musikkvitenskap; et 

fag som kontinuerlig må tilpasses tiden vi lever i. 

Andre institusjoner viser til lignende endringspro-

sesser i utdanningstilbudet innen teknologiske fag.  

 

Hovedforklaringen på hvorfor den nasjonale dimen-

sjoneringsmodellen ikke virker å gi særlig store re-

elle utslag i institusjonenes utdanningstilbud, er at 

institusjonene på regionalt nivå har jobbet systema-

tisk med å sikre at de ikke utdanner til arbeidsledig-

het lenge før innføringen av den nasjonale dimen-

sjoneringen. Små reelle endringer tyder også på at 

den nasjonale og regionale dimensjoneringen sam-

menfaller. I den grad det ikke er sammenfall, ser in-

stitusjonene at de har anledning til å omdisponere 

dimensjoneringen dit behovet vurderes å være 

størst. De nye nasjonale føringene kan derfor på 

mange måter ses på som en systematisering av en 

praksis som har foregått på regionalt nivå over 

lengre tid. 

 

Noen institusjoner har likevel gjennomført studier i 

forbindelse med den nasjonale dimensjoneringen. 

For eksempel viser ett universitet til at de har avslut-

tet 17 utdanninger. Dette var utdanninger som ut-

dannet til arbeidsledighet. Samtidig pekes det på at 

utdanningene var små og derfor hadde problemer 

med å leve opp til en rekke kvalitetskrav som for ek-

sempel forskningsdekning. 

 

Den nasjonale dimensjoneringen vurderes også i 

noen tilfeller som negativ da den ikke samsvarer 

med regionale behov i arbeidsmarkedet. Motstan-

den til den nasjonale dimensjoneringen virker like-

vel først og fremst å være av prinsipiell karakter. 

Flere av universitetene vi har intervjuet sier at de 

sentrale kravene til dimensjonering oppfattes som 

en innskrenking av institusjonenes autonomi. Det 

pekes også på at dimensjoneringen begrenser 

framtidig utvikling av utdanningstilbudet, og institu-

sjonene er bekymret for at man mister perspektivet 

om at ny kunnskap skaper nye arbeidsplasser. I for-

lengelsen av dette gis det uttrykk for at mindre rom 

for utvikling og nytenkning motarbeider politiske 

målsettinger om at Danmark skal være et innovativt 

land.  
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FIGUR 4.2 
Dimensjonering i dansk høyere utdanning 

 

 

Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet 
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FIGUR 4.3 
Utdanningsgrupper og enkeltutdanninger som skal dimensjoneres 

 

 

 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet 
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4.4 Dialog med arbeidslivet er viktig for insti-

tusjonenes dimensjoneringsarbeid 

Universitetene og høgskolene har lagt til grunn 

kunnskap fra frafallsanalyser, kandidatundersøkel-

ser og arbeidsgiverundersøkelser i det regionale di-

mensjoneringsarbeidet. Institusjonene har også an-

vendt forskning, utredninger og annen relevant litte-

ratur. Fra intervjuene virker det likevel som om prio-

riteringene først og fremst baserer seg på dialogen 

med lokalt og regionalt arbeidsliv. Dialogen er av 

både formell og uformell art.  

 

4.4.1 Formell dialog 

Universitetene er pålagt å etablere arbeidsgiverpa-

neler der utdanningsspørsmål skal diskuteres med 

arbeidslivet. Universitetene forsøker å få til en 

spredning i sammensetningen av arbeidsgivere for 

å sikre at ulike fagområder i utdanningstilbudet dek-

kes.  

Det er opp til universitetene å bestemme om panelet 

møtes på universitets-, fakultets-, institutt- eller ut-

danningsnivå. Intervjuene viser at hvilket nivå dialo-

gen skjer på varierer, og at dialogen kan finne sted 

på flere nivåer ved ett og samme universitet. 

  

Det varierer også hvordan universitetene konkret 

bruker panelene. Flere universiteter bruker pane-

lene i arbeidet med å utvikle nye utdanninger. I ett 

av intervjuene fremgår det at panelet brukes til ge-

nerell diskusjon om hva arbeidsgiverne har behov 

for, mens et annet universitet bruker panelet til år-

lige gjennomganger av utdanningstilbudet og utvik-

ling av handlingsplaner. 

 

Profesjonshøgskolene og yrkesakademiene er lov-

pålagt å opprette såkalte «utdanningsutvalg» der 

arbeidsgivere deltar. Arbeidsgiverne skal være 

sparringspartnere til utdanningsinstitusjonene i dia-

logen om arbeidsmarkedets kompetansebehov.  

Profesjonshøgskolene og yrkesakademiene har 

også ulike utvalg og fora der arbeidsgivere deltar og 

denne dialogen er viktig i institusjonenes arbeid 

med å utvikle utdanningstilbudet. Én profesjonshøg-

skole sier at de for eksempel gjennomfører semina-

rer med deltakelse fra arbeidslivet når nye utdan-

ningstilbud innen helse- og omsorgsutdanninger ut-

vikles. Samtidig har de etablert et dialogforum hvor 

arbeidsgiverne som står for praksisplassene i ut-

danningstilbudet deltar. Målet med møtene er å dis-

kutere forholdet mellom utdanningenes teoretiske 

og praktiske del.  

 

4.4.2 Uformell dialog 

Flere universiteter sier at de har dialog med arbeids-

livet som vurderes å være av mer uformell art. Dia-

logen er praksisrelatert, da den oppstår gjennom 

samarbeidet med arbeidslivet i forbindelse med at 

praksis inngår som del av utdanningen.  

 

Gitt at profesjonshøgskolene og yrkesakademiene 

tilbyr utdanninger med et stort innslag av yrkesprak-

sis, har også den praksisrelaterte kontakten med ar-

beidslivet et stort omfang og stor betydning, sam-

menlignet med dialogen universitetene har med ar-

beidslivet. 

 

Flere yrkesakademier og profesjonshøgskoler sier 

at arbeidsgiverne inkluderes i undervisningen, for 

eksempel gjennom at virksomheter presenterer 

ulike prosjekter eller case for studentene, og at ar-

beidsgiverne er med når studentene fremlegger 

oppgaveløsningen. Gjennom oppgavene fanger 

studentene og utdanningsinstitusjonene opp hvil-

ken kompetanse som etterspørres i ulike bransjer. 

Institusjonene tar med seg denne kunnskapen inn i 

arbeidet med å utvikle og fastsette utdanningstilbu-

det.  

 

I tillegg sier institusjonene at utdanningenes prak-

sisdel fungerer som en inngang til å skape dialog 
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med arbeidsgivere, og til å skape kunnskap om hva 

arbeidslivet etterspør av kompetanse. En høgskole 

viser til at undervisningspersonale besøker studen-

tene når de er i praksis, og får med egne øyne se 

hvilken kompetanse arbeidslivet trenger.  

 

Antall tilbudte praksisplasser fra arbeidslivet betrak-

tes som en indikator for hvilke studenter som etter-

spørres, og er dermed også en pekepinn på hvilke 

utdanninger det er behov for. 

 

4.4.3 Framtidig dialog 

Det er vanskelig å forutse utviklingen i dialogen med 

lokalt og regionalt næringsliv og i hvilken grad varia-

sjonen i lokal og regional kompetanseetterspørsel 

vil tas hensyn til framover. Mest sannsynlig spiller 

samsvaret mellom de nasjonale føringene og den 

regionale og lokale kompetanseetterspørselen en 

sentral rolle. Utviklingen i dialogen avhenger også 

av om frihetsrommet i den nasjonale modellen gir 

institusjonene tilstrekkelig fleksibilitet til å omdispo-

nere studieplassene de er pålagt å kutte. Dersom 

de nasjonale kravene til dimensjonering avviker 

sterkt fra regionale behov, vil trolig det eksisterende 

frihetsrommet ikke være tilstrekkelig til å ivareta re-

gionale behov.  
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Dette kapittelet oppsummerer de mest sentrale fun-

nene i prosjektet. På bakgrunn av dette foreslår vi 

tiltak som kan bidra til at norske høyere utdannings-

institusjoner blir mer orientert mot framtidens kom-

petansebehov. 

 

5.1 Et samfunn i endring skaper nye kompe-

tansebehov 

Som samfunn står vi i dag overfor mer gjennomgri-

pende og komplekse utfordringer enn tidligere, og vi 

må finne gode måter å håndtere disse på. Noen 

store utfordringer er eldrebølgen og omstillingsbe-

hov som følger av redusert aktivitet i petroleums-

sektoren samt teknologiutvikling og klima- og miljø-

spørsmålet. 

 

For å løse oppgavene er tilgangen på relevant kom-

petanse av høy kvalitet viktig. Globalisering og utvi-

det bruk av teknologi på tvers av sektorer og tjenes-

ter driver disse endringene og gjør at kompetanse-

etterspørselen er i stadig raskere endring. 

 

Mer komplekse oppgaver og en kompetanseetter-

spørsel i stadig raskere endring utfordrer evnen til å 

tilføre samfunn og arbeidsliv den etterspurte kom-

petansen. Vi må trolig tenke nytt rundt forståelsen 

av kompetansebegrepet og hvordan vi anvender 

kompetansen vår. Her kan særlig to forhold trekkes 

frem:  

 

 For å løse store og sammensatte oppgaver stil-

les det på den ene siden strengere krav til spe-

sialisering, mens det på den andre siden stilles 

krav til kobling av kompetanse på tvers av fag-

områder. I lys av dette forventes økt etterspør-

sel etter både tverrfaglig og spesialisert kompe-

tanse.  

 Raskere endring i kompetanseetterspørselen 

gjør arbeidet med å sikre tilstrekkelig tilgang til 

etterspurt kompetanse krevende. Hvordan 

håndterer vi at tilegnet kompetanse gjennom et 

utdanningsløp er utdatert etter kort tid? Hvordan 

sikrer vi at studenter ikke uteksamineres til ar-

beidsledighet på grunn av skift i etterspørselen? 

Med utgangspunkt i den skiftende kompetanse-

etterspørselen forventer vi økt etterspørsel etter 

personer med kompetanse til å tilegne seg ny 

kompetanse. Vi må skape en større fleksibilitet 

og omstillingsevne i befolkningen, blant annet 

gjennom utdanningssystemet.  

 

 

5.2 Stabilitet i norske institusjoners priorite-

ringer 

De norske universitetene og høgskolene har en 

samfunnsbærende rolle i å utdanne befolkningen 

samt tilføre samfunnet og arbeidslivet etterspurt 

kompetanse. Store endringer i kompetanseetter-

spørselen påvirker utdanningsinstitusjonenes priori-

teringer når framtidig utdanningstilbud skal fastset-

tes. Ulike strategier kan benyttes for å sikre at ut-

danningsinstitusjonene tilpasser seg disse endring-

ene. I dag har norske universiteter og høgskoler re-

lativt stor frihet til å fastsette utdanningstilbudet på 

bakgrunn prioriteringene. Til sammenligning har 

danske utdanningsmyndigheter iverksatt en sentralt 

styrt dimensjoneringsplan der deler av institusjone-

nes studentopptak og utdanningstilbud detaljstyres.   

 

I dag settes rammene for norske institusjoners prio-

riteringer i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev 

til universitetene og høgskolene. Innenfor disse 

rammene opplever institusjonene stor frihet til å selv 

fastsettes utdanningstilbudet.  

 

Institusjonene legger særlig vekt på tre forhold når 

utdanningstilbudet fastsettes. For det første ønsker 

de å imøtekomme studentenes utdanningsprefe-

ranser. Mange forhold påvirker studentenes utdan-

5 Oppsummering og avsluttende vurderinger 
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ningsvalg, blant annet kampanjer iverksatt av sent-

rale utdanningsmyndigheter. For det andre ønsker 

institusjonene å imøtekomme arbeidslivets kompe-

tansebehov. Arbeidslivets kompetansebehov styres 

langt på vei av kravet til å være konkurransedyktig i 

et globalt marked, samt av de store samfunnsutford-

ringene som skal løses. For det tredje ivaretar insti-

tusjonene sine egne verdier og ønsket om å sikre et 

bredt utdanningstilbud. Dette til tross for at noen av 

studiene er lite etterspurt både fra studentenes og 

arbeidslivets side. Begrunnelsen for dette er for det 

første at institusjonene ser det som sin samfunns-

oppgave å sikre at det finnes en faglig bredde i be-

folkningen. For det andre pekes det på at dersom 

man utdanner for ensrettet ut fra dagens kompetan-

sebehov, kan vi risikere å stå i en situasjon der vi 

ikke har tilgang til nødvendig kompetanse når beho-

vet endres. I en slik situasjon vil det ta flere år å 

bygge opp både fagmiljøene og antall uteksami-

nerte studenter.  

 

De tre hensynene kan representere motstridende 

interesser, og ut fra intervjuene er det vanskelig å 

rangere hvilke hensyn som veier tyngst. For eksem-

pel tyder noen intervjuer på at institusjonene er opp-

tatt av å ikke utdanne til arbeidsledighet, og at de 

derfor legger større vekt på arbeidslivets behov enn 

studentenes studiepreferanser. I andre sammen-

henger ser vi at institusjonene legger stor vekt på å 

ivareta individets frie utdanningsvalg, som ikke nød-

vendigvis sammenfaller med arbeidslivets preferan-

ser. Det er også slik at arbeidslivets kompetanseet-

terspørsel kan sies å representere relativt kortsik-

tige hensyn, mens institusjonene tar mer langsiktige 

hensyn. 

 

Institusjonene uttrykker at de ikke ser for seg store 

endringer i utdanningstilbudet fra slik vi kjenner det 

i dag og tverrfaglige studier synes å vektlegges lite. 

Det er med andre ord flere forhold som tyder på at 

institusjonene per i dag ikke er klar for å tilby studier 

som øker studentens spesialisering, tverrfaglighet, 

omstillingsevne eller evne til å tilegne seg ny kom-

petanse. 

 

5.3 Dimensjoneringen i dansk høyere utdan-

ning ivaretar kortsiktige kompetansebe-

hov 

Motsatsen til de norske institusjonenes ivaretagelse 

av den faglige bredden, er den nasjonale dimensjo-

neringen som nå skjer i Danmark. I 2014 iverksatte 

myndighetene en dimensjoneringsplan for hvor 

mange studieplasser den enkelte institusjon skal 

kutte per fagområde eller enkeltstudium. Måltallene 

beregnes med utgangspunkt i arbeidsledighetene 

for den enkelte utdanningsgruppe/det enkelte stu-

dium.  

 

Den mest åpenbare konsekvensen av dimensjone-

ringsmodellen er at utdanningstilbudet retter seg 

mot arbeidslivets etterspørsel her og nå. Ulempen 

er at det ikke tas høyde for svingninger i framtidig 

kompetanseetterspørsel. Dimensjoneringen bidrar 

også til innskrenkninger i institusjonenes selvråder-

ett samt nedprioritering av nyskaping og innovativ 

tenkning.  

 

Mange av de danske institusjonene opplever imid-

lertid ikke at den sentralt styrte dimensjoneringen 

fører til store endringer i institusjonenes egne priori-

teringer når det kommer til hvilke studier som skal 

tilbys. Grunnen til dette er at institusjonene i lengre 

tid har drevet med dimensjonering på eget initiativ. 

Dimensjoneringen har basert seg på det regionale 

arbeidslivets kompetansebehov. Den nasjonale di-

mensjoneringen kan dermed sies å sette en eksis-

terende praksis i system. At de nasjonale føringene 

ikke bidrar til større endringer for institusjonene, ty-

der på sammenfallende utforming av den nasjonale 

og regionale dimensjoneringen.  
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Bakgrunnen for både den nasjonale og regionale di-

mensjoneringen er at det over flere år har vært re-

lativt stor arbeidsledighet i Danmark. 

 

5.4 Veien videre 

Framtidig kompetanseetterspørsel vil med stor sik-

kerhet endre seg fra slik vi kjenner den i dag. Dette 

framtvinger et behov for omstilling og tilpasning i 

universitetenes og høgskolenes utdanningstilbud.  

 

Dimensjoneringen av høyere utdanning i Danmark 

viser at det tas konkrete, og til dels drastiske, grep 

for å tilpasse utdanningstilbudet til endringene i ar-

beidslivets kompetanseetterspørsel. I Norge virker 

det ikke som at utdanningsmyndighetene og de 

høyere utdanningsinstitusjonene opplever behovet 

for endring til å være like prekært. Hovedforskjellen 

mellom Danmark og Norge er at man i Danmark di-

mensjonerer for å unngå arbeidsledighet, mens 

man i Norge har hatt utfordringer med å møte etter-

spørselen i arbeidsmarkedet.  

 

Det er imidlertid liten grunn til å tro at norske institu-

sjoner ikke må forholde seg til endringene i kompe-

tanseetterspørselen i større grad framover. Hvilke 

grep kan tas for at institusjonene fortsatt skal tilby 

relevante utdanninger for etterspørselen i arbeids-

markedet og samfunnet for øvrig, både på kort og 

lang sikt? Her er våre forslag til hvordan institusjo-

nene kan bli mer orientert mot framtidens kompe-

tansebehov:  

 

 Utdanningsmyndighetene bør legge til rette for 

en systematisk dialog mellom institusjonene og 

arbeidslivet: Institusjonene vektlegger arbeidsli-

vets kompetanseetterspørsel når de fastsetter 

utdanningstilbudet, og det fremgår av intervju-

ene at det finner sted ulike former for dialog 

mellom institusjonene og arbeidslivet. For å 

sikre en regelmessig og systematisk dialog mel-

lom institusjonene og alle relevante deler av ar-

beidslivet, kan Kunnskapsdepartementet legge 

sterkere føringer i styringsdialogen med institu-

sjonene. For eksempel kan konkrete krav om å 

anvende Råd for samarbeid i arbeidslivet stilles. 

Erfaringer kan også hentes fra Danmark, der 

noen former for samarbeid og dialog mellom in-

stitusjonene og arbeidslivet er lovpålagt.   

 

 Norske utdanningsmyndigheter bør sikre ivare-

tagelse av den faglige bredden i utdanningstil-

budet: For at norske institusjoner skal imøte-

komme framtidens kompetansebehov vurderer 

vi det som lite hensiktsmessig å iverksette en 

dimensjonering på linje med den danske. Be-

grunnelsen er at det trolig er mer framtidsrettet 

å sikre et bredt utdanningstilbud. På denne må-

ten ivaretas fagmiljøene ved institusjonene, 

samtidig med at det alltid vil være en kritisk 

masse av ulike utdanninger i samfunnet. En 

faglig bredde i utdanningstilbudet skaper 

 

o et handlingsrom for å kunne tilby relevante 

utdanninger, både nå og i en situasjon der 

kompetanseetterspørselen er i endring. Det 

tar også høyde for en del av usikkerheten 

knyttet til framtidens kompetansebehov.  

 

o et sterkt og robust system gjennom mulig-

heten for å omdisponere studieplasser og 

inntak av studenter. Dette vil for eksempel 

være viktig for å tilpasse utdanningstilbudet 

av utdanninger som antas å bli sentrale 

framover, som innenfor IKT.  

 

Endringer skapt av handlingsrommet kan 

komme som et resultat av institusjonenes dialog 

med arbeidslivet eller gjennom friheten institu-

sjonene har i sine egne prioriteringer. Endringer 
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kan også komme av konkrete føringer fra Kunn-

skapsdepartementet, eksempelvis gjennom til-

deling av øremerkede studieplasser. Hæge-

land-utvalgets forslag til endringer i finansie-

ringssystemet gir rom for begge formene for til-

pasninger.   

 

 Norske utdanningsmyndigheter bør sikre at ut-

danningstilbudet er i tråd med endringene i 

hvordan vi forstår og anvender kompetansebe-

grepet: Økt tverrfaglighet og større vektlegging 

av å fremme kompetanse til å tilegne seg ny 

kompetanse i høyere utdanning, krever at 

Kunnskapsdepartementet legger føringer til in-

stitusjonene gjennom styringsdialogen. Depar-

tementet kan for eksempel gi eksplisitte insenti-

ver i finansieringsmodellen. Det kan være til-

strekkelig å sette konkrete mål og indikatorer i 

tildelingsbrevet, og at institusjonene ut fra dette 

tar nødvendige grep. Med endringer i finansie-

ringsmodellen, jf. forslag fra Hægeland-utval-

get, får institusjonene selv større rom til å ta 

nødvendige prioriteringer. Dersom det ikke 

fremmes konkrete mål og indikatorer som skal 

fremme ønsket omstilling, får trolig innspill fra 

arbeidslivet stor betydning for om forholdene 

ivaretas i framtidig utdanningstilbud.  

 

o Tverrfaglighet kan implementeres i utdan-

ningstilbudet ved at tverrfaglig kompetanse 

integreres som tema i allerede eksisterende 

studier. Det kan også organiseres slik noen 

institusjoner gjør i dag, der deler av et stu-

dium åpner for deltakelse av studenter fra 

andre studier. Ønsker man en mer offensiv 

tilnærming, kan egne tverrfaglige studier ut-

vikles. Muligheten til å utvikle tverrfaglige 

studier må ses i sammenheng med anbefa-

lingen vår om å legge til rette for en faglig 

bredde i institusjonenes utdanningstilbud. 

Det stilles krav til bredden i institusjonenes 

fagmiljøer for å skape gode tverrfaglige stu-

dier.  

 

o Innholdet i det eksisterende utdanningstil-

budet bør endres i tråd med forventningene 

om at kompetanseetterspørselen er i stadig 

endring og at konkret kunnskap og kompe-

tanse kan utdateres raskt. Det vil trolig ikke 

være hensiktsmessig å opprette egne stu-

dier, men studietilbudet bør gjennomgå-

ende vektlegge studentenes kompetanse til 

å tilegne seg ny kompetanse og til å omstille 

seg raskt.  
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