
Undersøkelse om rekruttering og mobilitet ved universiteter og høgskoler 

Vitenskapelig rekruttering har høy aktualitet. Hvem som rekrutteres til akademia i dag vil 

bestemme hvordan norsk akademia vil se ut i mange år fremover. Samtidig som vi vet at 

det er forskjeller mellom fag og institusjoner hva gjelder både søkningen til vitenskapelige 

stillinger og hvilke kvalifikasjoner og ferdigheter som etterspørres, har vi lite oppdatert 

kunnskap om situasjonen. Kunnskapsdepartementet har derfor tatt initiativ til en studie av 

rekruttering og mobilitet i akademia. Prosjektet gjennomføres av NIFU, i samarbeid med 

Institutt for Samfunnsforskning (ISF). 

 

Det finnes ikke noe register over søkning til akademia og/eller samarbeid mellom 

akademia og de som har forlatt akademia. Vi må derfor samle inn disse dataene direkte 

fra institusjonene. Dette spørreskjemaet er grunnlaget for å utarbeide denne statistikken. 

 

For å oppnå en fulldekkende statistikk over rekruttering og mobilitet i norsk akademia, er 

vi avhengig av å få inn svar fra alle enheter i undersøkelsen. I tillegg til at resultatene fra 

undersøkelsen vil være tilgjengelig for institusjonene, vil NIFU også utarbeide aggregerte 

oversikter over rekruttering og mobilitet ved det enkelte lærested, som institusjonene vil få 

tilsendt så snart som mulig etter at undersøkelsen er avsluttet. 

  

Dere finner mer informasjon om undersøkelsen her. 

 

 

Om spørreskjemaet 

Undersøkelsen inneholder spørsmål om totalt antall søkere til utlyste stillinger i perioden 

2016 til og med våren 2018, og om hvor mange av søkerne som var kvalifiserte i henhold 

til kriteriene i utlysningen. Vi spør videre om kjønnsbalansen blant søkerne, hvor mange 

ikke-norske søkere det var, samt hvilke sektorer søkerne kom fra. Dernest spør vi om 

antall tilsettinger og opprykk. Vi ønsker også å kartlegge hvor mange som har sluttet ved 

enheten, samt om dere har samarbeid med personer som har forlatt stillingen sin ved 

enheten. 

  

Vi innser at det vi ber om vil kreve samarbeid mellom både faglige og administrative 

nøkkelpersoner. Skjemaet er derfor utformet slik at det er mulig å gå ut av skjemaet og gå 

inn igjen på et senere tidspunkt uten at tidligere inntastede data forsvinner. Lenken med 

skjemaet kan videresendes til andre medarbeidere om flere medarbeidere ved din enhet 

skal bidra med svar. Kun én person kan være inne i spørreskjemaet om gangen. Vi 

anbefaler at undersøkelsen besvares på datamaskin og ikke mobil/tablet. 

  

Ved enheter som er omorganisert i perioden 2016 til våren 2018, ber vi om svar for den 

perioden enheten har eksistert. 

  



Vi ber om svar på spørreskjemaet innen 30. september. 

  

Vennligst korriger kontaktopplysningene dersom den ferdigutfylte informasjonen ikke 

stemmer:  

Enhet:  _____ 

Lærested:  _____ 

Kontaktperson:  _____ 

E-post:  _____ 

 

Kontaktperson ved NIFU: Hebe Gunnes 

E-post: hebe.gunnes@nifu.no 

 

 

  



Del 1. Utlyste stillinger  

Hvor mange stillingsutlysninger har enheten hatt i følgende stillinger i løpet av 2016, 

2017 og våren 2018? Vennligst oppgi antall (Skriv 0 hvis enheten ikke har utlyst til den 

aktuelle stillingen). Merk at spørsmålet gjelder fulltidsstillinger (100%). 

  

Ved kombinasjonsutlysninger, med dette mener vi stillinger utlyst som 

«professor/førsteamanuensis» osv.), vennligst oppgi antall i begge kategoriene. 

 Antall utlyste stillinger 

Professor (1013, 1404) _____ 

Dosent (1012, 1532) _____ 

Førsteamanuensis (1011) _____ 

Førstelektor (1198) _____ 

Universitetslektor (1009) _____ 

Høgskolelektor (1008) _____ 

Postdoktor (1352) _____ 

Stipendiat (1017, 1378) _____ 

 

Eventuelle merknader til utfyllingen av spørsmålet: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

  



Del 2. Søkningen til utlyste stillinger 

 

Vennligst oppgi antall søkere til hver av de utlyste stillingene i årene 2016, 2017 og 

våren 2018. Vi ønsker opplysninger om hvilket år stillingen ble utlyst og innenfor hvilket 

fagfelt, om det dreier seg om et vikariat, samt opplysninger om kjønn og antall søkere fra 

utlandet. Dernest ber vi om antall kvalifiserte søkere til de utlyste stillingene. Med 

kvalifisert søker mener vi her kvalifisert i henhold til kriteriene i utlysningen (på neste side 

er det anledning til å gi utfyllende informasjon om organiseringen av 

tilsettingsprosessen).   

 

Svarene dere gav i del 1 har blitt automatisk fylt inn her, og antall linjer gjenspeiler antall 

utlyste stillinger som ble oppgitt i forrige spørsmål. Merk at hver enkelt rad i spørsmålene 

nedenfor representerer én utlyst stilling. Nummereringen som brukes i dette spørsmålet 

må følges for alle spørsmål om utlyste stillinger. 

 

Dersom utlysningen var en kombinasjonsutlysning, vennligst oppgi dette, samt legg inn 

opplysninger om søkningen til stillingen for alle de aktuelle stillingskategoriene. (For 

eksempel hvis utlysningen var kombinert «professor/førsteamanuensisstilling», ber vi om 

at den registreres identisk både som professor og som førsteamanuensis med henhold på 

år og fagfelt).  

 

Søkning til de utlyste stillingene: 

(spørsmålet er her gjengitt som en matrise) 

  

År Vikariat Kombina-
sjons-

utlysning 

Fagfelt, 
vennligst 

oppgi 
(fritekstfelt) 

Totalt 
antall 

søkere 

Herav 
kvinner 

Herav 
søkere fra 

utlandet 

Antall 
kvalifiserte 

søkere 

Rullegardin-
meny 

2016 
2017 

V2018 

Ja/nei Ja/nei 

          

Antall utlyste professorstillinger 

1. Professor                 

2. Professor                 

3. Professor                 

Antall utlyste dosentstillinger 

1. Dosent                 

2. Dosent                 

3. Dosent                 

 

Hvis ønskelig kan du skrive mer utfyllende om organiseringen av tilsettingsprosessen: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 



Del 3. Kvalifiserte søkere 

Vennligst oppgi de kvalifiserte søkernes arbeidssted på søknadstidspunktet, der dette er 

kjent, samt kjønn, for de utlyste stillingene fra årene 2016, 2017 og våren 2018. 

 

Nedenfor finner du en linje per utlyste stilling. Rekkefølgen på stillingene er den samme 

som i forrige spørsmål, og det er viktig at denne følges konsekvent.   

 

 

Hvilken bakgrunn har de kvalifiserte søkerne til professorstillingen(e)? (Oppgi antall) 

(spørsmålet er her gjengitt som en matrise) 

 

  

Stilling

Egen 

insti-

tusjon

Herav 

kvinner

Norsk 

høg-

skole 

eller 

univer-

sitet

Herav 

kvinner

Uten-

landsk 

høg-

skole 

eller 

univer-

sitet

Herav 

kvinner

Insti-

tutt-

sektor

Herav 

kvinner

Nær-

ings-

livet

Herav 

kvinner

Offent-

lig 

sektor

Herav 

kvinner

Annet, 

venn-

ligst 

spesi-

fiser

Vet 

ikke

1. Professor

2. Professor

3. Professor

1. Dosent

2. Dosent

3. Dosent

Antall utlyste professorstillinger

Antall utlyste dosentstillinger



Del 4. Vurdering av søkningen 

 

 

Hvordan oppfatter enheten generelt søkningen til de utlyste stillingene fra 2016 til og 

med våren 2018? 

 Meget dårlig Dårlig God Meget god 

Professor (1013, 1404) (1)  (2)  (3)  (4)  

Dosent (1012, 1532) (1)  (2)  (3)  (4)  

Førsteamanuensis (1011) (1)  (2)  (3)  (4)  

Førstelektor (1198) (1)  (2)  (3)  (4)  

Universitetslektor (1009) (1)  (2)  (3)  (4)  

Høgskolelektor (1008) (1)  (2)  (3)  (4)  

Postdoktor (1352) (1)  (2)  (3)  (4)  

Stipendiat (1017, 1378) (1)  (2)  (3)  (4)  

 

 

Eventuelle merknader til spørsmålet: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

  



Del 5. Tilsettinger og opprykk 

 

 

Hvor mange tilsettinger/opprykk har denne enheten hatt i følgende stillinger i løpet av 

2016, 2017 og våren 2018? Vennligst oppgi antall (Skriv 0 hvis enheten ikke har tilsatt/hatt 

opprykk til den aktuelle stillingen). Merk at spørsmålet gjelder fulltidsstillinger (100%). 

 

 Antall tilsetninger Opprykk til stilling 

Professor (1013, 1404) _____ _____ 

Dosent (1012, 1532) _____ _____ 

Førsteamanuensis (1011) _____ _____ 

Førstelektor (1198) _____ _____ 

Universitetslektor (1009) _____  

Høgskolelektor (1008) _____  

Postdoktor (1352) _____  

Stipendiat (1017, 1378) _____  

 

 

 

 

  



Del 6. Informasjon om de(n) tilsatte i de utlyste stillingene. 

 

Vennligst oppgi ansettelsesår, ansettelsesforhold, fagfelt, kjønn, norsk/utenlandsk 

og tidligere arbeidssted/ -sektor for personer som ble tilsatt i 2016, 2017 og våren 

2018.  

 

Svarene dere gav i del 5 har blitt automatisk fylt inn her, og antall linjer gjenspeiler antall 

tilsettinger som ble oppgitt. Merk at hver enkelt rad i spørsmålene nedenfor representerer 

en tilsetting. (Opplysningene er kun til statistisk bruk, slik at det ikke vil være mulig å 

identifisere enkeltpersoner.)  

Informasjon om tilsatt(e) på søknadstidspunktet: 

(spørsmålet er her gjengitt som en matrise) 

 

  

Anset- 
telsesår 

Vikariat Fagfelt, 
vennligst 

oppgi 
(fritekstfelt) 

Kjønn Norsk/ 
utenlandsk 

Tidligere arbeidssted/ sektor Kommen-
tarer/ 
annet 

Rullegardin-
meny 

2016 
2017 

V2018 

Ja/nei   Mann 
kvinne 

Norsk 
Utelnandsk 

Egen institusjon 
Norsk høgskole eller universitet 

Utenlandsk høgsk. eller univ. 
Instituttsektoren 

Næringslivet 
Offentlig sektor 

Annet, vennligst spesifiser 
Vet ikke 

  

Antall utlyste professorstillinger 

1. Professor               

2. Professor               

3. Professor               

Antall utlyste dosentstillinger 

1. Dosent               

2. Dosent               

3. Dosent               

 

Del 7. Har enheten tilsatt personer i 100% stilling uten å lyse ut stillingen? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

 

Eventuelle merknader til spørsmålet: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________  



Del 8. Informasjon om de(n) som har fått opprykk i perioden. 

 

Vennligst oppgi kjønn og fagfelt for de som har fått opprykk i 2016, 2017 og våren 

2018.  

 

Svarene dere gav i del 5 har blitt automatisk fylt inn her, og antall linjer gjenspeiler antall 

opprykk som ble oppgitt. Merk at hver enkelt rad i spørsmålene nedenfor representerer en 

person som har fått opprykk. (Opplysningene er kun til statistisk bruk, slik at det ikke vil 

være mulig å identifisere enkeltpersoner.)   

 

 

Informasjon om opprykk: 

(spørsmålet er her gjengitt som en matrise) 

 

Stilling 

Anset- 
telsesår 

Fagfelt, 
vennligst oppgi 

(fritekstfelt) 

Kjønn Kommentarer/ 
annet 

Rullegardin-
meny 

2016 
2017 

V2018 

  Mann 
kvinne 

  

Antall utlyste professorstillinger   

1. Professor         

2. Professor         

3. Professor         

Antall utlyste dosentstillinger   

1. Dosent         

2. Dosent         

3. Dosent         

 

 

  



Del 9. Mobilitet og avgang 

 

 

Hvor mange ansatte i fulltidsstilling har avsluttet sitt arbeidsforhold ved enheten i 

følgende stillinger i løpet av 2016, 2017 eller våren 2018? Spørsmålet gjelder både 

ansatte som har sluttet, og som er ferdig med sine åremål. Vennligst oppgi antall (Skriv 0 

hvis ingen har forlatt den aktuelle stillingen). 

 Antall avsluttet arbeidsforhold 

Professor (1013, 1404) _____ 

Dosent (1012, 1532) _____ 

Førsteamanuensis (1011) _____ 

Førstelektor (1198) _____ 

Universitetslektor (1009) _____ 

Høgskolelektor (1008) _____ 

Postdoktor (1352) _____ 

Stipendiat (1017, 1378) _____ 

 

 

  



Del 10. Mobilitet 

 

Vennligst oppgi hvilke sektorer personene som har avsluttet sitt arbeidsforhold ved 

enheten i årene 2016, 2017 og våren 2018 har gått til, der dette er kjent, samt kjønn, 

for hver stillingstype. Antall linjer er fylt inn med utgangspunkt i svarene i del 9. 

(Opplysningene er kun til statistisk bruk, slik at det ikke vil være mulig å identifisere 

enkeltpersoner.)  

 

 

Antall personer som har avsluttet sitt arbeidsforhold etter hvilken sektor de har gått til, 

samt kjønn, for hver stillingstype: 

(spørsmålet er her gjengitt som en matrise) 

 

 

 

  

 

Egen 

insti-

tusjon

Herav 

kvinner

Norsk 

høg-

skole 

eller 

univer-

sitet

Herav 

kvinner

Uten-

landsk 

høg-

skole 

eller 

univer-

sitet

Herav 

kvinner

Insti-

tutt-

sektor

Herav 

kvinner

Nær-

ings-

livet

Herav 

kvinner

Offent-

lig 

sektor

Herav 

kvinner

Gått av 

med 

pensjon 

(100%)

Herav 

kvinner

Annet, 

venn-

ligst 

spesi-

fiser

Vet 

ikke

Professor

Dosent

Førsteamanuensis

Førstelektor

Universitetslektor

Høgskolelektor

Postdoktor

Stipendiat



Del 11. Samarbeid med tidligere ansatte 

 

 

I hvilken grad hadde enheten følgende form for samarbeid med tidligere ansatte i løpet 

av 2016, 2017 og våren 2018? 

 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad 

Samarbeid om FoU-prosjekt (1)  (2)  (3)  (4)  

Vitenskapelig publisering 

(artikler, bokkapitler m.v.) 
(1)  (2)  (3)  (4)  

Undervisning/Sensurarbeid/V

eiledning 
(1)  (2)  (3)  (4)  

Visiting scholars/II-stillinger (1)  (2)  (3)  (4)  

Patenter/kommersialisering (1)  (2)  (3)  (4)  

Praksissamarbeid (1)  (2)  (3)  (4)  

Formidling/ekstern 

kommunikasjon 
(1)  (2)  (3)  (4)  

 

 

Dersom enheten hadde andre former for samarbeid med tidligere ansatte i denne 

perioden, vennligst spesifiser hva dette samarbeidet gikk ut på: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

  



Merknader til undersøkelsen: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Tusen takk for at du tok deg tid til å fylle ut vårt skjema. 

Trykk på "Avslutt" for å lukke skjema. 

 

 


