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Om kvaliteten ved
norske universiteter

Når vi ser bort fra den engelskspråklige verden, hevder nor-
ske og særlig nordiske universiteter seg bra på de internasjo-
nale rangeringene til Times Higher Education Supplement 
(THE) og Shanghai Jiao Tong University. Blant norske uni-
versiteter kan det se ut som om Universitetet i Bergen kom-
mer best ut når utdanning og forskning ses i sammenheng.

I denne delen av forskningsbarometeret stiller vi følgende 
spørsmål: 

•	 Hvordan hevder norske universiteter seg inter- 
 nasjonalt?
•	 Hvilke universiteter utmerker seg i norsk  
 sammenheng1?

Internasjonal universitetsrangering er ingen objektiv viten-
skap og de ulike rangeringene bygger på forskjellige kri-
terier. Toppsjiktet domineres gjerne av tunge forsknings-
universiteter fra engelskspråklige land. Rangeringene 
kritiseres ofte både for å vektlegge forskning framfor 
utdanning og favorisere anglosaksiske land. Hvis univer-
siteter fra engelskspråklige land tas ut av listene over de 
beste universitetene i verden, er Norden tydelig til stede 
blant de gjenværende. Særlig er det tilfelle på Shanghai-
rangeringen. Her er en region med fire promille av ver-
dens befolkning representert med sju universiteter på 
topp 100. Universitetet i Oslo plasserer seg som nr 75. 
At Norden som region markerer seg sterkt, skyldes først 
og fremst svenske og til dels danske universiteter. På 
THE-rangeringen finner vi Universitetet i Bergen på 135.
plass, som beste norske. Analyse av bl.a. publiseringsdata 
indikerer også at norske universiteter ikke er helt på topp 
i Norden, selv om norsk publisering hevder seg godt inter-
nasjonalt. 

Som for forskning, er det mye oppmerksomhet på kvalitet 
i utdanning. Utbyttet av utdanning i forhold til kravene 

1 Universitetet i Nordland (UiN) er ikke inkludert fordi UiN var en 
høyskole på tidspunktene for innsamling av data kapitlet bygger på.

i arbeidslivet er en av dimensjonene som gjerne brukes 
for å belyse utdanningskvalitet. En større undersøkelse 
blant tidligere studenter i tretten europeiske land viste 
at masterstudenter uteksaminert fra norske universiteter 
vurderte utdanningen sin langt mer positiv, som grunnlag 
for å starte yrkeskarrieren, enn hva som var tilfelle for 
kandidater fra andre land. Dette gjelder selv etter kontroll 
for arbeidsmarkedssituasjonen i det enkelte land. 

Sammenligninger vi de norske universitetene med hveran-
dre, viser dataene at forskjellene er større på forsknings-
siden enn for utdanningssiden. Alt i alt er det de tre største 
universitetene, samt Universitetet for miljø og bioviten-
skap, som gjennomgående gjør det best på de utvalgte fors-
kningsindikatorene. Det er naturlig med minst forskjeller 
på utdanningssiden gitt at alle har lange tradisjoner som 
utdanningsinstitusjoner, men i varierende grad har tilsva-
rende for forskning. Universitetene i Agder og Stavanger 
er nye som universiteter, og tilsvarende gjelder delvis også 
for Universitetet i Tromsø, som i 2009 fusjonerte med 
Høgskolen i Tromsø. Mange av fagmiljøene ved disse 
lærestedene har ikke veldig lange forskningstradisjoner, 
og at det tar tid å bygge opp forskningskompetanse, gjen-
speiles i tallene. De nye universitetene er heller ikke ment 
å være kopier av de gamle.

En samlet vurdering av utdannings- og forskningsindika-
torene kan tyde på at Universitetet i Bergen gjør det best 
blant de norske universitetene. Samtidig ser vi at UiB når 
høyest opp av de norske på THE-rangeringen, som i større 
grad enn Shanghai-rangeringen vektlegger utdanningskri-
terier. Er det tilfeldig? 
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Hvordan kommer norske universiteter ut på 
internasjonale rangeringer?

I løpet av de siste ti årene er det lansert flere internasjo-
nale universitetsrangeringer. De to mest kjente er Shangai 
Jiao Tong-rangeringen (Academic Ranking of World 
Universities) og Times Higher Education World University 
Rankings. Den sistnevnte rangeringen het til 2010 Times 
Higher Education QS World University Rankings. THE 
brøt i 2009 samarbeidet med QS (Quacquarelli Symonds), 
og utviklet en ny metode for sin 2010-rangering. QS har i 
2010 fortsatt rangeringen etter gammel metode. Tabell 4.1 
viser hvordan norske universiteter er rangert de siste fire 
årene. For 2010 er både THE og QS-resultatene oppgitt: 

Universitetsrangering er ingen objektiv vitenskap. 
Universitetet i Oslo (UiO) kan ikke være det 75. beste 
universitet i verden, og samtidig nesten falle ut av lista over 
de 200 beste. Ulike plasseringer skyldes at kriteriene er 
forskjellige fra rangering til rangering. 

Et påfallende trekk ved både Shanghai- og THE-
rangeringene er den sterke dominansen av universiteter 
fra engelskspråklige land, særlig i toppsjiktet. Blant de 100 
beste universitetene i 2010-utgavene av de to rangeringene 
befinner det seg bare henholdsvis 28 og 22 universiteter 
fra ikke-engelskspråklige land. Flere faktorer kan bidra til 
å forklare slagsiden mot den anglo-amerikanske verden: 
Høy forskningsintensitet grunnet stort innslag av privat 
forskningsfinansiering, overrepresentasjon i siteringsdata-
baser basert på en overvekt av engelskspråklige tidsskrif-
ter, og nasjonale tradisjoner for å rangere universiteter.  

Hvis vi ser på opprinnelseslandene til universitetene fra 
den ikke-engelskspråklige verden, finner vi både klare 
likheter og klare forskjeller mellom de to rangeringene. 
Universiteter fra Afrika og Latin-Amerika er fraværende 
på begge. Det samme gjelder universiteter fra Sør- og 
Øst-Europa. Land som Tyskland, Japan, Frankrike, Sveits 
og Sverige er godt representert. På Shanghai-rangeringen 

er de resterende universitetene stort sett fra mellomstore 
og små europeiske land, inkludert de nordiske. Hele sju 
av de 28 universitetene fra ikke-engelskspråklige land på 
topp 100 av Shanghai-rangeringen kommer fra Norden - 
en region med om lag fire promille av jordas befolkning. 
I forhold til folketallet kan det derfor hevdes at Norden er 
svært godt representert på denne rangeringen. På THE-
rangeringen kommer de derimot hovedsakelig fra Øst-
Asia: Kina, Sør-Korea, Hong Kong, Singapore. Forskjellene 
kan vanskelig forklares ut fra andre forhold enn ulike 
rangeringskriterier.

Hva legges til grunn i de ulike rangeringene?

Shanghai-rangeringen baserer seg på følgende kriterier, 
med vekting av hvert kriterium i parentes: 

•	 Tidligere studenter som har vunnet nobelpriser  
  og Fields-medaljer i matematikk (10 %)
•	 Ansatte som har vunnet nobelpriser og Fields- 
  medaljer i matematikk (20 %)
•	 Antall høyt siterte forskere (20 %)
•	 Antall artikler publisert i Nature og Science  
  (20 %)
•	 Antall artikler i databasen Web of Science over  
  vitenskapelig publisering (20 %)
•	 Akademiske resultater sammenliknet med  
  størrelsen på institusjonen (10 %)

Rangeringen er kritisert for ensidig å vektlegge fors-
kningskriterier, og for å ha en slagside mot naturvitenskap 
og medisin. 

 ARWU    THE-QS   THE QS

 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2010

UiO 69 64 65 75 188 177 101 186* 100

UiB 305-402 303-401 201-302 201-300 225 227 144 135 133

NTNU 203-304 201-302 201-302 201-300 301 328 270 273 237

UiT 403-510 402-503 402-501 301-400 292 320 302 227 293

Tabell 4.1: Norske universiteters plassering på internasjonale rangeringer 2007-2010. Kilde: ARWU, THE-QS, THE

 *UiO var opprinnelig ute av lista over de 200 beste grunnet en feil i datagrunnlaget. I følge THE ville UiO kommet på 186.plass om datagrunnlaget hadde vært 
korrekt.



 – Er norske universiteter gode nok? –

81

Times Higher Education QS World University Ranking 
(fra 2010 bare QS) bruker disse kriteriene, med vekting 
i parentes: 

•	 Fagfellers vurdering av institusjonene (40 %)
•	 Arbeidsgiveres vurdering av kandidatene fra  
  institusjonene (10 %)
•	 Antall faglig tilsatte per student (20 %)
•	 Antall siteringer per faglig tilsatt (20 %)
•	 Andel internasjonale studenter (5 %)
•	 Andel internasjonale faglig tilsatte (5 %)

En innvending mot QS er at halve rangeringen baserer seg 
på subjektive vurderinger av universitetenes omdømme. 

Den nye Times Higher Education-rangeringen fra og med 
2010 benytter følgende overordnede kriterier og vektinger:

•	 Inntekter fra industrien – innovasjon (2,5 %)
•	 Internasjonalt mangfold (5 %)
•	 Undervisning – læringsmiljøet (30 %)
•	 Forskning – volum, inntekt og omdømme (30 %)
•	 Siteringer – forskningens innflytelse (32,5 %)

Flere av de overordnede kriteriene er delt inn i underkri-
terier.

I tillegg til utvalget av kriterier, er også den innbyrdes 
vektingen av de ulike kriteriene en problematisk side ved 
rangeringene. Rangeringer av institusjonene kan dessuten 
skjule store kvalitetsforskjeller mellom fagområder. Ett 
og samme universitet kan være i verdenstoppen på noen 
fagområder, og høyst middelmådig på andre. Et eksempel 
på en fagområdebasert rangering er utviklet av det tyske 
CHE (Centrum für Hochschulentwicklung). 2

Andre rangeringer og klassifiseringer

En rangering utført ved Senter for vitenskaps- og teknolo-
gistudier, Universitetet i Leiden, viser at NTNU er fjerde 
best i verden på samarbeid mellom akademia og nærings-
liv. Grunnlaget for rangeringen er en studie av samforfat-
terskap mellom universiteter og næringslivspartnere på 
vitenskapelige artikler i perioden 2003-2007. Et spansk 
forskningslaboratorium (Cybermetrics Lab) har siden 
2004 offentliggjort en rangering av flere tusen universite-
ter etter deres synlighet på internett. Rangeringen kalles 
Webometrics. I den siste utgaven av denne rangeringen fra 
januar 2011 kommer Universitetet i Oslo på 54. plass i ver-
den. NTNU er rangert som nr 116, Universitetet i Bergen 
(UiB) som nr 170 og Universitetet i Tromsø (UiT) som nr 
413. Det kan stilles spørsmål ved hvor mye synlighet på 
internett har å gjøre med kvalitet.

2 http://www.che-ranking.de/cms/?getObject=614&getLang=en

Klassifisering av høyere utdannings- 
institusjoner
EU-kommisjonen tok i 2005 initiativ til et klassifiserings-
prosjekt for høyere utdanningsinstitusjoner i Europa, kalt 
U-map. Klassifiseringsprosjektet representerer et alter-
nativ til rangeringer. Formålet er ikke å plassere institu-
sjoner hierarkisk etter en eller få dimensjoner, men mul-
tidimensjonalt å tydeliggjøre deres individuelle profiler. 
De tradisjonelle rangeringene baserer seg i stor grad på 
institusjonenes forskningsintensitet og -styrke. Innenfor 
U-map vil det internasjonale forskningsuniversitetet bare 
utgjøre en av mange mulige profiler. Frykten er at range-
ringenes ensidige vektlegging av forskningskriterier truer 
mangfoldet i europeisk høyere utdanning. Institusjonene 
vil tilpasse seg kriteriene som gir høy score etter fors-
kningsdimensjonen. U-map ønsker å synliggjøre bredden i 
det høyere utdanningslandskapet, for derigjennom å stimu-
lere institusjonene til å utvikle seg i tråd med sin egenart. 3 

Uttelling i European Research Council (ERC)

ERC-tildelingene er en slags fri prosjektstøtte på europeisk 
nivå: tematisk åpne utlysninger hvor den vitenskapelige 
kvaliteten skiller søkerne fra hverandre. ERC har siden 
2007 i alt tildelt 1762 stipend fordelt på tre runder med 
Starting Grants for unge forskere, og tre runder med 
Advanced Grants for etablerte. 17 av disse stipendene er 
tildelt norske forskere. Norge ligger med det bak de andre 
nordiske landene. Svenske forskere har hentet hjem 77 
stipend, finske 31 og danske 28. Storbritannia, Tyskland og 
Frankrike dominerer tildelingene, med til sammen nesten 
halvparten av stipendene.

De enkelte universitetenes gjennomslag og synlighet på 
ERC-arenaen er en indikasjon på deres forskningsomfang 
og -kvalitet. I tabell 4.2 er de nordiske universitetene med 
tre ERC-prosjekter eller mer listet opp.

Her finner vi Universitetet i Oslo som beste norske. Både 
Finland, Danmark og ikke minst Sverige kan framvise uni-
versiteter som gjør det skarpere enn de norske i kampen 
om ERC-midler. I europeisk målestokk kommer de norske 
universitetene langt ned. Aller best gjør universitetene i 
Cambridge og Oxford det. Også flere sveitsiske, tyske og 
nederlandske universiteter markerer seg sterkt.

3 Mer informasjon om U-map finnes på nettsiden: http://www.u-map.eu/
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Tabell 4.2: Antall ERC-stipend tildelt nordiske  
universiteter t.o.m. 2010. 

Kilde: ERC

Evalueringer ser norske forskningsmiljøer i  
internasjonalt lys

Norges forskningsråd gjennomfører systematiske disiplin-
baserte evalueringer av norske fagmiljøer. Evalueringene 
utføres av internasjonale fagpaneler. Deres vurderinger er 
en indikasjon på hvor sterkt de norske fagmiljøene står i en 
internasjonal sammenheng. I løpet av de siste fem årene er 
det gjennomført elleve fagevalueringer. Som regel er det 
universitetene som dominerer utvalget av evaluerte enhe-
ter, da det er her de største og tyngste forskningsmiljøene 
innenfor de fleste disipliner befinner seg. 

•	 Farmasievalueringen fra 2006 konkluderer med at  
 farmasimiljøene ved UiO, UiB og UiT ikke når opp  
 på samme faglige nivå som farmasi i andre  
 nordiske land.
•	 Økonomifagevalueringen fra 2007 slår fast at  
 økonomisk forskning i Norge holder et høyt faglig 
 nivå. På dette området befinner Norge seg blant de 
 fremste landene i Europa. 
•	 Evalueringen av utviklingsforskning (2007)  
 konkluderer med at dette feltet gjennomgående 
 holder god kvalitet i Norge, men at en fragmentert  
 forskningsstruktur vanskeliggjør langsiktig  
 satsing og satsing på ikke-tematisk forskning.
•	 Den historiefaglige forskningen ble evaluert i  
 2008. Panelet konkluderer med at det foregår mye  
 og svært god historieforskning i Norge, men at  
 miljøene bør bli mer aktive i internasjonalt sam- 
 arbeid og internasjonale fagdebatter.

•	 Evalueringen av grunnleggende forskning i kjemi  
  (2009) påviser at Norge til tross for få forskere 
  innen kjemi leverer god forskning av høy inter- 
  nasjonal standard. Flere grupper er verdens- 
  ledende på sine felt.
•	 Rettsvitenskap ble evaluert i 2009. Panelet vur- 
  derer forskningen til å være generelt sett av god 
  kvalitet og på høyde med hva som presteres i de 
  fleste andre rettsvitenskapelige forskningsmiljøer  
  nordisk og internasjonalt.
•	 Fysikkevalueringen (2010) viser at det i en rekke 
  forskergrupper og på flere ulike felt utføres forsk- 
  ning av høy internasjonal standard. Noen grupper 
  er verdensledende på sine felt. Imidlertid er om- 
  fanget av og produktiviteten i norsk fysikk- 
  forskning lavere enn i våre naboland Danmark og 
  Sverige.
•	 Sosiologievalueringen (2010) vurderer betydelige 
  deler av norsk sosiologisk forskning til å være på  
  høyde med den beste forskningen internasjonalt.
•	 Evalueringen av norsk økologisk landbruks- 
  forskning (2010) slår fast at forskningsmiljøene er  
  små og fragmenterte, men at publiseringsraten  
  som helhet er akseptabel.
•	 Sosialantropologi er nylig evaluert (2011). Panelet  
  konkluderer med at tilstanden for norsk sosial- 
  antropologisk forskning som helhet er god, men at  
  det er ujevn kvalitet både innenfor og mellom 
  enheter.
•	 Evalueringen av geografi (2011) konkluderer med  
  at mye av geografiforskningen i Norge holder  
  god internasjonal standard. Men viktige felter  
  som kulturgeografi og urban geografi er fra- 
  værende.

Norsk forskerutdanning ble evaluert av et internasjonalt 
panel i 2001/2002. Panelet fant at forskerutdanningen og 
spesielt doktorgradsavhandlingene generelt sett holdt et 
godt internasjonalt nivå. Forskerutdanningen skal evalu-
eres på nytt i 2012, bl.a. i lys av innføringen av ph.d.-graden 
i 2003.

Satsing på spissmiljøer

Forskningsrådet etablerte ordningen med Sentre for frem-
ragende forskning (SFF) i 2002. 

Ordningen skal stimulere forskningsmiljøene til å etablere 
sentre viet langsiktig, grunnleggende forskning på høyt 
internasjonalt nivå, og har som mål å heve kvaliteten på 
norsk forskning. En evaluering av ordningen viser at den i 
all hovedsak har vært en suksess.4 Sentrene har ikke minst 

4 http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/SFFordningen_er_en_
suksess/1253961943993

Universitet Land Antall ERC-stipend

Karolinska Institutet Sverige 16

Helsingfors universitet Finland 15

Stockholms universitet Sverige 11

Københavns universitet Danmark 10

Lunds universitet Sverige 10

Aarhus universitet Danmark 10

Kungliga tekniska högskolan Sverige 9

Göteborgs universitet Sverige 8

Uppsala universitet Sverige 8

Universitetet i Oslo Norge 7

Chalmers tekniska högskola Sverige 6

Linköpings universitet Sverige 5

Aalto-universitetet Finland 5

Universitetet i Bergen Norge 5

Danmarks tekniske universitet Danmark 3

NTNU Norge 3

Umeå universitet Sverige 3
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bidratt til å styrke forskerrekrutteringen, og til å synlig-
gjøre norsk forskning bedre internasjonalt. I alt er det 
etablert 21 sentre. Av disse er 18 tilknyttet universitetene, 
hvorav åtte ved Universitetet i Oslo, fire ved Universitetet 
i Bergen, tre ved NTNU, to ved Universitetet i Tromsø og 
ett ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB).

Ordningen med Sentre for forskningsdrevet innovasjon 
(SFI) ble opprettet i Forskningsrådet i 2006. Formålet er å 
styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning 
i et nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter 
og gode forskningsmiljøer. SFIene ble midtveisevaluert 
høsten 2010, med overveiende positivt resultat.5 Sentrene 
holder høy vitenskapelig kvalitet, og de bidrar til nyska-
ping i samarbeid med brukere i næringsliv og offentlig 
sektor. Men de bør bli mer synlige, særlig internasjonalt. 
Ordningen omfatter i alt 14 sentre, hvorav fem befinner 
seg ved et universitet. NTNU er vertsinstitusjon for tre 
SFIer, UiO og UiT for ett hver.

Norge i verden på publiseringsindikatorer

Universitetene samlet er den største bidragsyteren til 
publisering av norske vitenskapelige artikler. Den gene-
relle utviklingen for norsk publisering er dermed også en 
indikasjon på utviklingen i publiseringen ved universitete-
ne. I verdensmålestokk står Norge for en ubetydelig del av 
de vitenskapelige artiklene, med ca. 9 000 av totalt nesten 
1,2 mill. artikler i 2009, tilsvarende en andel på 0,6 prosent. 
Gitt at Norge er et land med lavt folketall, er dette naturlig. 
Ser vi derimot på antall artikler per 1000 innbyggere, kom-
mer Norge med 1,94 artikler på femteplass i verden, bare 
slått av Sveits, Island, Sverige og Danmark.

I perioden 2005-2009 vokste antallet norske artikler i 
gjennomsnitt med 8,2 prosent i året. Norge kan med det 
oppvise den trettende sterkeste veksten blant de sammen-
liknede landene. Vekstraten er høyere enn i våre nordiske 
naboland. Aller raskest vokser artikkelpubliseringen i de 
nye store forskningslandene som Brasil, Kina og India, 
samt i noen små europeiske land. I de tradisjonelle fors-
kningsnasjonene som USA, Storbritannia, Tyskland og 
Frankrike er vekstraten svært lav, eller til og med negativ 
for Japans del.

Antallet mottatte siteringer er en indikasjon på forsknin-
gens kvalitet, ved at høyt siterte artikler antas å tilføre 
forskningen mer enn lavt siterte. I perioden 2006-2008 ble 
norske vitenskapelige artikler sitert 23 prosent mer enn 
den gjennomsnittlige artikkelen i verden. Norske artikler 

5 http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&cid=12539
64291199&p=1224067021169&pagename=sfi%2FHovedsidemal

siteres likevel mindre enn artikler fra de andre nordiske 
landene. Over tid er imidlertid forbedringen sammenliknet 
med verdensgjennomsnittet betydelig. Tidlig på 1980-tallet 
lå siteringsfrekvensen for norske artikler om lag fem pro-
sent under snittet for verden.

Dataene om artikkelpubliseringens omfang og kvalitet 
indikerer at det i Norge publiseres mye i forhold til fol-
ketallet, at publiseringen for tiden vokser kraftig, men at 
kvaliteten til tross for klar relativ økning stadig kan forbe-
dres, da vi stadig ligger etter de andre nordiske landene 
på siteringer.

Hvor tilfredse er norske studenter med utdan-
ningen sammenlignet med studenter fra 
andre land?

Hvordan studentene vurderer utdanningen sin retrospek-
tivt er ett av flere mål som gjerne brukes for å bely-
se kvalitet i høyere utdanning. Nedenfor presenterer 
vi den såkalte Reflex-undersøkelsen hvor utdanninger 
vurderes av personer som har vært 5-6 år i arbeidsli-
vet.6 Kandidatene ble uteksaminert i 1999/2000 (dvs. før 
Kvalitetsreformen i høyere utdanning) og undersøkelsen 
ble gjennomført i 2005. Dette er personer som har vært 
såpass lenge i arbeidslivet at de kan vurdere utdanningen 
i forhold til arbeidslivets behov. Tretten europeiske land 
inngår i studien, noe som gjør det mulig å sammenligne 
vurderingene til norske kandidater med kandidater fra 
andre land. Fordi bachelorutdanningene (og tilsvarende) i 
denne undersøkelsen var fra høyskolesektoren og de fleste 
av masterutdanningene fra universitetene, har vi valgt ut 
resultatene på masternivå. Det må imidlertid presiseres 
at det kan være enkelte utdanninger fra høyskolesektoren 
i denne kategorien. Dessuten var det færre universiteter i 
Norge i 2000 enn i dag.

Hovedresultatet fra undersøkelsen er at de norske kandi-
datene vurderer utdanningen sin langt mer positivt som et 
grunnlag for å begynne yrkeskarrieren enn kandidater fra 
andre land. Det er særlig andelen som svarer i «veldig høy 
grad», som er høyere i det norske utvalget. Mens nesten 
halvparten av de norske kandidatene oppga at utdanningen 
var et veldig godt grunnlag for å begynne yrkeskarrieren, 
er gjennomsnittet i denne sammenhengen drøyt 25 pro-
sent (tabell 4.3). Norge etterfølges av Frankrike hvor nær 
35 prosent vurderte utdanningen sin som et svært godt 
grunnlag for å starte yrkeskarrieren. Det innebærer at de 
norske kandidatene i langt større grad vurderer utdannin-
gen sin mer positivt enn hva som er tilfelle i de andre tolv 
landene. Mer detaljert gjelder disse positive vurderingene 

6 http://www.ssb.no/emner/04/sa_utdanning/sa111/10_overgang.pdf
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for Norges del både ved at utdanningen vurderes som et 
godt grunnlag for videre læring, for å utføre nåværende 
arbeidsoppgaver og for framtidig karriere (figur 4.2). 

Ikke noe land som inngår i undersøkelsen har bedre situa-
sjon på arbeidsmarkedet enn Norge, og det er naturlig å 
spørre om de positive resultatene for Norges del skyldes et 
godt arbeidsmarked. Analysen viser at økt sysselsettings-
erfaring øker sannsynligheten for å mene at utdanningen 
ga et svært godt grunnlag for å starte yrkeskarrieren, 
mens økt varighet av arbeidsledighet reduserer denne 
sannsynligheten. Det er også slik at gode karakterer, å ha 
en utdanning med akademisk prestisje og/eller en yrkeso-
rientert utdanning øker sannsynligheten for positivt svar. 
Konklusjonen er likevel ”at selv etter kontroll for alle disse 
forholdene skiller det norske utvalget seg ut ved størst sann-
synlighet for å svare positivt på spørsmålet om utdanningen 
ga et godt grunnlag for å starte yrkeskarrieren, fulgt av 
Østerrike, Spania og Frankrike” (s210).7

7 http://www.ssb.no/emner/04/sa_utdanning/sa111/10_overgang.pdf

Tabell 4.3. Andel i ulike land som syntes at hoved-
fags-/masterutdanningen ga et svært godt grunnlag 
for å begynne yrkeskarrieren. 
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4.2 Prosentandel i Norge og i andre land som 
svarte at hovedfags-/masterutdanningen i veldig 
høy grad var et godt grunnlag for videre læring,  og 
for å utføre arbeidsoppgaver og karriere.
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Prosent

Land Andel

Italia 21,9

Spania 25,2

Frankrike 34,6

Østerrike 29,8

Tyskland 18,9

Nederland 18,2

Storbritannia 25,6

Finland 20,9

Norge 46,6
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Sveits 26,5

Belgia 17,5

Estland 26

I alt 25,3

N 21 126

Kilde: REFLEX/Støren & Aamodt 2009
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Hvilket av de norske universitetene er det 
mest attraktive studiestedet?

Universitetet i Oslo er i en særstilling av de norske univer-
sitetene med hensyn til attraktivitet blant søkere. Mens 
UiO har nesten 3 primærsøkere per studieplass, finner vi 
Universitetet i Agder (UiA) og UiT i den andre enden av 
skalaen med mellom 1,3 og 1,7 primærsøkere per studie-
plass (figur 4.3). UMB og Universitetet i Stavanger (UiS) 
vipper litt over og litt under 2 søkere per studieplass fra et 
år til annet. NTNU og Universitetet i Bergen befinner seg i 
en mellomposisjon.  Som vi ser av figur 4.3 varierer søker-
tallet noe fra ett år til neste, men UiO har styrket sin stilling 
de seinere årene. Sett fra søkernes side framstår dermed 
UiO som det mest attraktive studiestedet av de norske 
universitetene. Vi vet imidlertid ikke noe om hvor mye 
antatt studiekvalitet spiller inn på søkernes valg. I tillegg 
til å ha flest søkere har UiO også best inntakskvalitet målt 
i karakterpoeng fra videregående skole (figur 4.4). Etter 
UiO følger NTNU, UiB og UMB. Universitetene i Tromsø, 
Stavanger og Agder har søkere med lavest gjennomsnittlig 
poengsum fra videregående skole. 

Målt ut fra søkning og inntakskvalitet på nye studenter 
framstår dermed Universitetet i Oslo som det mest attrak-
tive studiestedet av de norske universitetene, etterfulgt av 
NTNU og Universitetet i Bergen. I den andre enden av ska-
laen finner vi universitetene i Agder og Tromsø som både 
har svakere søkning og i gjennomsnitt svakere søkere. UiS 
har relativt mange søkere, men søkerne er blant dem med 
lavest poengsum i gjennomsnitt. 

Hvor lykkes studentene best?

Kjernen i Kvalitetsreformen i høyere utdanning er at 
studentene skal lykkes i utdanningen. Høyt frafall ved uni-
versiteter og høyskoler bidro til at tiltak ble iverksatt for 
at flere studenter skal fullføre høyere utdanning. Det skal 
blant annet skje ved at universitetene skal legge til rette for 
tettere forhold mellom student og lærested gjennom bedre 
veiledning og oppfølging, individuelle utdanningsplaner, 
mer forpliktende studieplaner og bedre utnytting av stu-
dieåret. Her brukes antall avlagte studiepoeng, karakter-
fordeling og strykprosent ved den enkelte institusjon som 
indikatorer på hvor studentene lykkes best. Disse indikato-
rene gir ikke nødvendigvis et fullgodt bilde på kvalitet.  Her 
benytter vi indikatorene som et uttrykk for om studentene 
lykkes med studiene. 

Antall studiepoeng per student er ett av flere mål som 
gjerne brukes på gjennomføringsgrad. Målt i avlagte stu-
diepoeng viser figur 4.5 at studentene ved Universitetet i 
Oslo avlegger færre studiepoeng enn studenter ved andre 
læresteder. Mens snittet er 42,8 studiepoeng per heltids-
student, avlegges det ved UiO 37,6 studiepoeng per hel-
tidsstudent. UMB har høyest studiepoengproduksjon per 
heltidsstudent fulgt av UiA. Forskjellene mellom de andre 
lærestedene er relativt små. 

Karakterfordeling og strykprosent gir også indikasjoner 
på om studentene lykkes i studiene. Av figur 4.6 fram-
går det hvor stor andel av eksamenene på det enkelte 
universitet som gis karakteren A eller B, dvs de to beste 
karakterene. Vi ser av figuren at det er ganske store 
forskjeller mellom institusjonene i karaktergivning. UiA, 
UiT og NTNU er de lærestedene som i minst grad gir 
toppkarakterer. Når det gjelder strykprosent viser figur 
4.7 at til tross for at andelen stryk synker ved NTNU som 
i sektoren for øvrig, har NTNU høyest strykprosent i hele 
perioden. Universitetene i Agder og Tromsø har også rela-
tivt høyt stryknivå. For universitetene i Agder og Tromsø 
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4.3 Antall primærsøkere per studieplass. Sum for 
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4.7 Strykprosent. Sum alle nivåer.

4

6

8

10

12

NTNU
UMB
UiA
UiB 
UiO
UiS
UiT

2009200820072006

Kilde: DBH

Strykprosent

86

kan dette ses i sammenheng med at de både har relativ 
lav søkning og lavest inntaktskvalitet målt i søkernes 
karakterpoeng fra videregående skole. For NTNU derimot 
er det ingen slik sammenheng; universitetet skårer høyt 
både på søkning og opptakskrav, men gir sjeldnere A og B 
og oftere strykkarakteren F enn andre institusjoner med 
høy inntakskvalitet. Universitetet i Stavanger har motsatt 
mønster; relativt lave inntakskrav, men dette kommer ikke 
til uttrykk i færre eksamener med toppkarakterer, men 
UiS har noe høyere andel med strykkarakter enn snittet. 
UiB, UiO og UMB har alle relativt høy inntakskvalitet på 
studentene, noe som gjenspeiler seg i relativt hyppig bruk 
av A og B og lavere andel med stryk enn gjennomsnittet. 
Universitetet i Bergen har lavest strykprosent av univer-
sitetene.

Ser vi indikatorene samlet, peker resultatene mot at studen-
tene ved UMB er de som lykkes best når det gjelder gjen-
nomføring målt i antall studiepoeng, relativt gode karakter 
og lav strykprosent, deretter kommer UiB. Studentene ved 
UiT kommer dårligst ut, deretter følger NTNU og UiA. 
Ved UiO er bildet litt mer sammensatt; studentene avleg-
ger færrest studiepoeng, men relativt mange oppnår gode 
karakterer og strykprosenten er også relativt lav. 

Hvor lykkes doktorgradsstudentene best?
Doktorgradsutdanningen leder fram til den høyeste aka-
demiske graden i Norge. Den skal både forsyne univer-
siteter og høyskoler med framtidas undervisnings- og 
forskerpersonale, og utdanne høykompetent arbeidskraft 
til et stadig mer kunnskapsintensivt arbeids- og nærings-
liv. For å møte etterspørselen etter doktorgradsutdannet 
personale, er det viktig at flere fullfører utdanningen, og 
at de gjør det på kortere tid. For å belyse spørsmålet om 
hvor doktorgradsstudentene i størst grad lykkes, benytter 
vi to ulike indikatorer: Hvor mange avlegger doktorgraden 
per ansatt i vitenskapelige stillinger, og hvor stor andel av 
doktorgradskullene fullfører utdanningen innen fem år?

I 2009 ligger Universitetet i Oslo på topp med snaue 0,2 
avlagte doktorgrader per vitenskapelig ansatt. UiB og 
NTNU ligger like bak (figur 4.8). Deretter følger UMB 
og UiT. Det er et ganske stort hopp ned til de to nye uni-
versitetene, som begge stadig har forholdsvis få avlagte 
doktorgrader i året. Særlig gjelder dette UiA. 

Universitetet i Bergen utmerker seg med høyest gjen-
nomføringsrate (figur 4.9). 70 prosent av dem som startet 
doktorgradsutdanningen i 2003 fullførte innen fem år. Ved 
UMB gjennomførte 65 prosent av 2003-kullet innen tilsva-
rende tidsrom. NTNU og UiO ligger rett i overkant av 60 
prosent, mens UiT kan vise til en gjennomføringsrate på 55 
prosent av 2003-kullet etter fem år. Grunnet få personer i 
doktorgradsprogram ved UiS og UiA er ikke tallmaterialet 
brutt ned på disse institusjonene.
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4.8 Antall doktorgrader per vitenskapelig stilling.
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Hvilket universitet får best tilbakemeldinger 
fra tidligere studenter?
Undersøkelser viser at norske studenter ofte er mer 
fornøyde med utdanningen sin enn kandidater fra andre 
land.8 Spørsmålene her er om studentene ved alle de nor-
ske universiteter er fornøyde eller om noen universiteter 
har mer fornøyde kandidater enn andre? En undersøkelse 
blant alle høyere grads kandidater og allmennlærerkandi-
dater som ble uteksaminert vårsemesteret 20099 har sett 

8  http://www.nifustep.no/Norway/SitePages/PublicationDetails.
aspx?PublicationID=578
 
9 Kandidater fra BI og kandidater fra engelskspråklige studier med 
primært internasjonale studenter er ikke med i undersøkelsen.

nærmere på hvordan kandidatene vurderer utdanningen 
et halvt år etter avsluttet studium. I undersøkelsen er 
kandidatene bedt om å vurdere utdanning, lærested, fag-
lig innhold, undervisningskvalitet og studiets relevans for 
arbeidsmarkedet. Resultatene som presenteres her gjelder 
bare høyere grads kandidater. 

Over halvparten av studentene ved alle universitetene er 
svært godt fornøyd med utdanningen. Figur 4.10 viser at 
UiB har flest kandidater som oppgir at de er svært fornøyd, 
fulgt av UiA og UMB. UiS har relativt sett færrest svært 
godt fornøyde kandidater. På spørsmål om studentene er 
fornøyde med lærestedet, svarer noen flere ved UMB og 
UiA at de er svært fornøyde, mens færrest ved UiO og UiS 
gir tilsvarende tilbakemelding (figur 4.11). 

Kandidatenes vurderinger av det faglige innholdet i studiet 
er noe mer tilbakeholdne enn i spørsmålene over. UiB kan 
skilte med relativt sett flere studenter som er svært for-
nøyde med det faglige innholdet, UiS færrest (figur 4.12). 
Vurderinger av undervisningskvaliteten kommer generelt 
dårligst ut; flest svært fornøyde finner vi ved universitetene 
i Agder, Bergen og Stavanger, færrest ved NTNU og UMB 
(figur 4.13).

Tettere oppfølging i form av hyppigere tilbakemelding og 
bedre veiledning er viktige elementer i Kvalitetsreformen. 
Når studentene et halvt år etter eksamen vurderer dette, 
er det om lag en fjerdedel som oppgir at de er svært 
fornøyde med tilbakemelding og veiledning (figur 4.14). 
Færrest svært fornøyde har NTNU og UiO, mest fornøyde 
er studentene ved UiA og UMB. Den relativt lave andelen 
som er svært fornøyde med tilbakemeldinger og veiled-
ning gir grunn til å spørre om institusjonene har lykkes 
med kvalitetsreformens intensjon om tettere oppfølging 
av studentene. 

Ser vi på kandidatenes vurderinger av utdanningens rele-
vans for arbeidsmarkedet, er kandidatene fra UiS mest for-
nøyde, mens det er færrest kandidater fra UiA som oppgir 
at de er svært fornøyde (figur 4.15). Ved de øvrige lære-
stedene er det mindre forskjeller i vurderingene av utdan-
ningens relevans for arbeidsmarkedet. Ulikhetene kan ha 
sammenheng med lokale variasjoner i arbeidsmarkedet. 

Ser vi de ulike dimensjonene under ett og tillegger dem 
like stor betydning, er det kandidater fra universitet- 
ene i Bergen og Agder og UMB som gir mest positive 
tilbakemeldinger totalt sett, deretter følger Universitetet 
i Stavanger. Kandidater fra Universitetet i Oslo er de som 
i minst grad rapporterer at de er svært fornøyd med de 
ulike forholdene. 
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4.11 Andel kandidater som er svært fornøyd 
med lærestedet.
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4.12 Andel kandidater som er svært fornøyd med 
studiets innhold.
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4.13 Andel kandidater som er svært fornøyd med 
undervisningskvaliteten.
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4.14. Andel kandidater som er svært fornøyd 
med tilbakemelding/veiledning.
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4.15 Andel kandidater som er svært fornøyd med 
utdanningens relevans for arbeidsmarkedet.
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Hvilket universitet har mest internasjonalt  
studiemiljø?
Økt internasjonalisering er et mål i norsk høyere utdan-
ning og er både et mål i seg selv og et virkemiddel for å 
fremme kvalitet og relevans. Med økt globalisering er det 
forventet at flere studenter vil søke utdanning i andre land. 
Innføring av ny gradsstruktur, nytt studiepoengssystem 
og karaktersystem, som ledd i både Bolognaprosessen 
og Kvalitetsreformen, er ment å legge til rette for økt 
studentutveksling mellom landene. For å stimulere til økt 
studentutveksling er det etablert insentivstrukturer for 
både inn- og utreisende studenter. Institusjonene får 6500 
kroner (2010-satser) for inn- og utreisende studenter med 
opphold på 3 mnd eller mer. I tillegg til at det er ønskelig 
at norske studenter tar hele eller deler av utdanningen 
i utlandet, er det et mål at flere utenlandske studenter 
søker seg til norske utdanningsinstitusjoner. Sammen med 
utenlandske gjesteforelesere og kurs på engelsk kan flere 
utenlandske studenter i Norge bidra til internasjonalisering 
hjemme, dvs. at studenter som ikke reiser ut også får inter-
nasjonale impulser. I hvilken grad norske universiteter kan 
kalles internasjonale campuser vil i stor grad avhenge av 
om institusjonene oppleves som attraktive for studiesøkere 
fra andre land. 

Figur 4.16 viser at Universitetet i Bergen relativt sett har 
flest innreisende utvekslingsstudenter. Det er imidlertid 
ikke veldig store forskjeller mellom universitetene i så 
måte med unntak av at Universitetet i Stavanger i min-
dre grad enn de andre institusjonene har innreisende 
utvekslingsstudenter. I tillegg til utvekslingsstudenter som 
bare tar del av en grad i Norge, kommer det også relativt 
mange utenlandske studenter for å ta hele graden sin her 
i landet. Studenter som kommer til Norge for å ta en hel 
grad blir imidlertid registrert i kategorien ”studenter med 
utenlandsk statsborgerskap” sammen med studenter med 
utenlandsk statsborgerskap som bor fast i Norge. Selv om 
antall studenter med utenlandsk statsborgerskap dermed 

ikke er et presist mål på helgradsstudenter fra andre land, 
vil det kunne gi indikasjoner på hvor internasjonal en 
campus er. Av figur 4.17 ser vi at det er flest studenter med 
utenlandsk statsborgerskap ved UMB, færrest ved UiA. 
Samlet peker disse to indikatorene i retning av at UMB og 
UiB i størst grad kan tilby et internasjonalt studentmiljø

Det er utviklingstrekk som gir grunn til å tro at studiemil-
jøet ved norske universiteter kan bli mer internasjonalt 
framover. I 2011 melder lærestedene om sterk vekst i 
antall utenlandske studenter som søker seg til norske uni-
versiteter. Denne økningen må ses i sammenheng med at 
stadig flere land, også våre naboland Sverige og Danmark, 
har innført studieavgifter for utenlandske studenter, mens 
Norge opprettholder gratisprinsippet.

En forutsetning for at universitetene skal være relevante 
studiesteder for søkere fra andre land, er at undervisnin-
gen skjer på et annet språk enn norsk. Tabell 4.4 viser 
at alle universitetene har utviklet relativt mange engelsk-
språklige utdanningstilbud på masternivå. Det er vanskelig 
å trekke noen slutninger om hvilket lærested som er mest 
internasjonalt på denne bakgrunn, fordi universitetene er 
av ulik størrelse. 

Tabell 4.4. Antall masterprogrammer på engelsk. 
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4.16 Andel innreisende utvekslingsstudenter 
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4.17 Andel registrerte studenter med utenlandsk 
statsborgerskap, høst 2010.
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4.20 Andel professorer av førstestillinger.
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Hvilke universiteter har fagpersonale med 
høyest formell kompetanse?
Fagpersonalets kompetanse er avgjørende for kvaliteten 
både på undervisningen og forskningen ved våre universi-
teter. Det er et krav at norske høyere utdanningsinstitusjo-
ner skal gi forskningsbasert undervisning, og det er et mål 
at institusjonene skal oppnå forskningsresultater av høy 
internasjonal kvalitet. Hvordan er universitetenes personal-
messige forutsetninger for å innfri kravet og nå målet? Vi 
benytter tre ulike indikatorer for å belyse dette spørsmålet: 
Andelen fagpersonale med førstestillingskompetanse, dvs. 
med doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå, 
andelen som faktisk har doktorgrad, og andelen profes-
sorer blant fagpersonalet, dvs. hvor stor andel som har 
kompetanse på toppnivå.

Andelen fast fagpersonale med førstestillingskompetanse 
er aller høyest ved Universitetet for miljø og biovitenskap 
(figur 4.18). Her innehar i 2010 over 90 prosent av det 
faste fagpersonalet kompetanse på dette nivået. De tre 
store breddeuniversitetene klumper seg sammen fra 83-85 
prosent. De nye universitetene UiA og UiS ligger i bunn 
med om lag 65 prosent førstestillingskompetanse i 2010. 
UiT plasserer seg mellom de to nye og de tre store. Både 
UiT og de to ferske universitetene kan vise til en betydelig 
kompetanseheving blant fagpersonalet de ti siste årene. 

Bildet er ganske likt når vi ser på andelen med doktorgrad. 
UMB rager høyest her også med en andel på 79 prosent 
(figur 4.19). NTNU, UiO og UiB følger deretter med ande-
ler fra 73-75 prosent. Spranget er større ned til UiT enn på 
foregående indikator, nesten 20 prosentpoeng. De to nye 
universitetene skiller lag nederst på lista, da UiA har en 
andel på 39 prosent mot 46 prosent ved UiS.

Måling av andelen toppkompetanse gir imidlertid noen 
omrokkeringer på lista (figur 4.20). Universitetet i Oslo 
inntar med 45 prosent professorer tetplasseringen, mens 
UMB faller ned til fjerde plass med sine 35 prosent. Midt 
mellom ligger NTNU og UiB. UiA tar steget opp i ryggen 
på UiT. Universitetet i Stavanger kommer klart dårligst ut 
på denne indikatoren.

Universitetet for miljø og biovitenskap og Universitetet i 
Oslo scorer samlet sett best på fagpersonalets kompetan-
se, fulgt av Universitetet i Bergen. Universitetene i Agder 
og Stavanger ligger lavest på disse indikatorene. Noen 
hakk over finner vi UiT.
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4.19 Andel av fast vitenskapelig personale med 
doktorgrad, 2009.
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4.21 Publiseringspoeng per vitenskapelig stilling.
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Hvilke universiteter publiserer mest og best?

Vitenskapelig publisering er en mye brukt indikator i 
forskningsverdenen. I Norge er det utviklet en egen 
publiseringsindikator til bruk i finansieringssystemet for 
universiteter og høyskoler. Indikatoren måler antall publi-
seringspoeng per institusjon. Poengene er et produkt av 
både publiseringens omfang og dens kvalitet. Kvaliteten er 
uttrykt ved at publisering i de mest prestisjefylte kanalene 
gir ekstra uttelling. Indikatoren omfatter publisering i alle 
fagområder og i alle vitenskapelige publiseringskanaler. 
For å belyse hvilke universiteter som publiserer mest 
og best bruker vi to indikatorer utledet av publiserings-
indikatoren i UH-sektorens finansieringssystem: Antall 
publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt, og andelen 
publisering i de mest prestisjefylte kanalene. 

Vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Oslo står i gjen-
nomsnitt bak flest publiseringspoeng. I 2009 var tallet 
1,2 publiseringspoeng per ansatt (figur 4.21). På et nivå 
ca. 20 prosent lavere følger vitenskapelig ansatte ved 
Universitetet i Bergen og NTNU. Lavest ligger ansatte 
ved Universitetet i Agder, med under halvparten så mange 
publiseringspoeng per ansatt som UiO. 

Universitetene i Oslo og Bergen kan i 2009 framvise den 
høyeste andelen publisering på beste kvalitetsnivå (figur 
4.22). Begge ligger rundt 24,5 prosent. NTNU og UiT 
ligger noe lavere med en andel på ca. 21 prosent. UiS er 
femte best med 18 prosent publisering på høyeste nivå. 
Dårligst ut kommer UMB og UiA med henholdsvis 13 og 
9 prosent. For de store institusjonene er andelen publise-
ring på toppnivå forholdsvis stabil, mens den for de små 
institusjonene på grunn av mindre publiseringsvolum kan 
svinge mye mer. 

Målt på denne måten har Universitetet i Oslo størst omfang 
og høyest kvalitet på den vitenskapelige publiseringen. 
Deretter følger UiB og NTNU. Nederst på disse indikato-
rene finner vi UiA, med UMB på plassen over.
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4.23 Forholdstall vitenskapelige stillinger/
administrative stillinger.
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Hvilke universiteter bruker mest personalres-
surser på undervisning og forskning?
Universitetenes kjerneoppgaver er undervisning og fors-
kning. For at det faglige personalet skal kunne få kon-
sentrere seg om sine kjerneoppgaver, er det behov for 
administrative støttefunksjoner. En viss andel av personal-
ressursene ved universitetene må derfor avsettes til admi-
nistrativ virksomhet. Denne indikatoren måler personal-
innsats i undervisnings- og forskningsvirksomheten opp 
mot personalinnsats i de administrative støttefunksjonene. 
Det er ikke uten videre enkelt å slå fast hvor den ideelle 
balansen mellom faglige og administrative stillinger ligger. 
Det vil også kunne variere med institusjonenes størrelse 
og kompleksitet. Indikatoren kan likevel si noe om hvor 
høyt universitetene prioriterer kjernevirksomheten sam-
menliknet med støttefunksjonene.

Figur 4.23 viser at NTNU og Universitetet i Bergen har 
flere ansatte i undervisnings- og forskerstillinger per admi-
nistrativt ansatte enn de andre universitetene. Ved NTNU 
var det i 2009 tre undervisere og forskere per administrativ 
ansatt, ved UiB 2,8. Forholdstallet ved de andre universi-
tetene varierer mellom 2,1 og 2,5, med UiS og UiT lavest. 
UiO skiller seg markert fra de to andre store universite-
tene med et forholdstall på 2,2.

Hvilke universiteter lykkes best i å tiltrekke 
seg eksterne midler?
Universitetene konkurrerer både nasjonalt og internasjo-
nalt om forskningsmidler. I Norge er Forskningsrådet uten 
sammenlikning den største kilden til konkurranseutsatte 
forskningsmidler. På den internasjonale arenaen er EUs 
rammeprogram for forskning den mest sentrale enkeltkil-
den. Universitetenes evne til å vinne fram i konkurransen 
om disse midlene er en indikasjon på forskningskvalitet. 
Vi sammenlikner i dette avsnittet universitetene ut fra hvor 
mange kroner de tiltrekker seg per vitenskapelig ansatt 
fra henholdsvis Forskningsrådet og EUs rammeprogram. 
I tillegg innhenter institusjonene eksterne midler til både 
forsknings- og undervisningsformål fra en lang rekke 
ulike kilder i det offentlige, i næringslivet og blant ide-
elle organisasjoner. Omfanget av denne typen virksomhet 
måles gjennom en indikator som kalles BOA (Bidrags- og 
oppdragsaktivitet), og den gir en indikasjon på graden av 
samvirke med og relevans for det omliggende samfunnet. 
Vi ser på hvor mange BOA-kroner universitetene henter 
inn per vitenskapelig ansatt. 

På toppen av lista over tildeling fra Forskningsrådet ligger 
Universitetet for miljø- og biovitenskap, med 250 000 kr per 
vitenskapelig ansatt i 2009 (figur 4.24). Rett i overkant av 
200 000 kr per ansatt finner vi de tre store breddeuniversi-
tetene. UiT følger ca. 40 000 kr lavere. Helt nederst med en 
tildeling rundt 50 000 kr per vitenskapelig ansatt ligger de 
to nye universitetene i Agder og Stavanger.

Ser vi på universitetenes suksessrate i forhold til alle 
søknader til Forskningsrådet viser figur 4.25 at i 2009 
hadde UiO høyest suksessrate, mens UiS har svakest inn-
vilgingsandel. Med unntak av UiS er forskjellene mellom 
universitetene relativt små. 

Universitetet i Oslo henter ut mest forskningsmidler fra 
EU per vitenskapelig ansatt (figur 4.26). I 2009 lå tallet på 
23 000 kr. På denne indikatoren er det dette året stor spred-
ning mellom universitetene. Etter UiO følger UMB, UiB, 
UiT og NTNU. De nye universitetene i sørvest henter ut 
minst. Sammenliknet med inntektene fra Forskningsrådet 
er EU-inntektene små, og kan variere mye fra år til år. Det 
er derfor ikke noe stabilt bilde av universitetenes plasse-
ring på denne indikatoren fra år til år.

Tabell 4.5 viser søknadsinnsats og uttelling i EUs 7. 
rammeprogram, nærmere bestemt for virkemidlene for 
forskningssamarbeid og infrastruktur (Cooperation og 
Capacities). Det framgår av tabellen at Universitetet i 
Bergen hadde størst gjennomslagskraft i 2009, Universitet 
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4.26 EU-tildeling per vitenskapelig stilling. 
(1000 kr)
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i Agder minst, fulgt av UMB. Mellom de andre universite-
tene er ikke forskjellene veldig store. 

Universitetet i Tromsø og NTNU scorer høyest på inn- 
tekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet (figur 4.27). Begge 
hentet i 2009 inn om lag 205 000 kroner av denne typen inn-
tekter per vitenskapelig ansatt (figur 4.27). Deretter er det 
et sprang på ca. 50 000 kroner ned til UiS. Rett under UiS 
ligger UMB. UiA og UiB plasserer seg rett over UiO, som 
kommer aller dårligst ut av samtlige universiteter på denne 
indikatoren. De vitenskapelige ansatte ved UiO genererte i 
gjennomsnitt under en tredjedel av BOA-inntektene deres 
kolleger ved UiT og NTNU sto bak i 2009.

Universitetet for miljø og biovitenskap er samlet sett best 
per vitenskapelig stilling på å hente inn ekstern finansi-
ering. I sjiktet under plasserer NTNU, UiO og UiT seg. 
Universitetene i Agder og Stavanger scorer dårligst på 
disse indikatorene.
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4.28 Antall mottatte forretningsidèer per 100. 
vitenskapelige årsverk.
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Tabell 4.5. Universitetenes FP7 deltakelse og uttel-
ling i Cooperation og Capacities per november 2009* 

Kilde: Forskningsrådet/UiTs forskningsmelding.  
*Eksl. 1.trinnssøknader ved totrinnsprosesser og ugyldige søknader

Hvilke universiteter har størst innovasjons- 
potensial?
Det forventes at universiteter og høyskoler skal bidra til 
nyskaping og innovasjon. Gjennom teknologioverførings-
kontorer (TTO’er) legger universitetene til rette for for-
retningsmessig utnyttelse av forskningsresultater. Blant 
annet skal TTO’ene stimulere forskerne til å utvikle ideer 
til produkter eller tjenester som er potensielt salgbare i 
et marked. En idé må tilfredsstille et sett kriterier for å få 
offisiell status som mottatt forretningsidé. Antall mottatte 
forretningsideer per 100 vitenskapelige ansatte er en indi-
kator på universitetenes innovasjonspotensial. 

Omfanget av bidrags- og oppdragsinntekter (BOA) fra 
næringslivet sier noe om hvor utstrakt kontakt institusjo-
nene har med denne sektoren. Innovasjoner med bidrag 
fra akademia vil ofte skje i et samspill mellom nærings-
livsaktører og institusjonene. BOA-inntekter fra nærings-
livet vil derfor være en annen indikator på institusjonenes 
potensial for innovasjon.

I 2009 mottok UMB over fem forretningsideer per 100 
vitenskapelige ansatte, og troner dermed øverst på denne 
indikatoren (figur 4.28). UiS, NTNU, UiB og UiO ligger 
alle på mellom tre og fire mottatte forretningsideer per 100 
vitenskapelige ansatte. Med omkring to ideer for hver 100 
ansatte finner vi UiT og UiA. Også på denne indikatoren vil 
resultatene kunne svinge en del fra år til år, og potensialet 
avhenger av institusjonens fagprofil. Humanistiske fag-
miljøer er neppe like store kilder til forretningsideer som 
teknologiske og medisinske. 

Universitetet i Stavanger kommer best ut på indikatoren 
BOA-inntekter fra næringslivet, med nesten 80 000 kr i inn-
tekt per vitenskapelige stilling i 2009 (figur 4.29). Deretter 
følger NTNU og UMB. Dårligst ut kommer UiO og UiA. 

Universitetet for miljø og biovitenskap scorer høyest på 
disse to indikatorene for innovasjonspotensial, fulgt av 
NTNU og Universitetet i Stavanger. UiO og UiB hav-
ner midt på treet. Deretter følger UiT. Lavest score får 
Universitetet i Agder.

 Institusjon Søknader Innstilte prosjekt Suksessrate

NTNU 169 27 16 %

UiA 21 1 5 %

UiB 140 40 29 %

UiO 164 34 21 %

UiS 19 4 21 %

UiT 49 10 20 %

UMB 52 6 12 %

Sum 614 122 20 %
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4.27 Inntekter fra bidrags- og oppdrags�nansiert 
aktivitet (eksl. EU) per vitenskapelig stilling. (1000 kr)
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4.29 Bidrags- og oppdragsinntekter (1000 kr) 
fra næringslivet per vitenskapelig stilling, 2009.
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Er gode forskningsuniversiteter gode ut- 
danningsinstitusjoner?
Å gi en samlet vurdering av de sju norske universitetene 
basert på ulike indikatorer er utfordrende og byr på meto-
diske utfordringer, som blant annet vektingen av de ulike 
indikatorene i forhold til hverandre. På utdanningssiden av 
universitetenes virksomhet utmerker Universitetet i Oslo 
seg etterfulgt av Universitetet i Bergen seg som attraktivt 
studiested målt i antall søkere og søkernes inntakskvalitet 
uttrykt i karakterer fra videregående skole. Agder og 
Tromsø har både svakest søkning og i gjennomsnitt sva-
kest søkere. Når det gjelder hvor studentene lykkes best, 
dvs avlegger flest studiepoeng, oppnår best karakter og 
færrest stryker, er UMB fulgt av UiB i tetsjiktet. Når det 
gjelder doktorgradsutdanningen har Universitetet i Bergen 
best gjennomstrømming, mens det ved Universitetet i Oslo 
avlegges flest doktorgrader i forhold til antall vitenskapelig 
tilsatte.

Tidligere studenters tilbakemeldinger kan også gi indika-
sjoner på universitetenes kvalitet. Kandidater fra univer-
sitetene i Bergen og Agder gir mest positive tilbakemel-
dinger totalt sett, deretter følger Universitetet i Stavanger. 
Kandidater fra Universitetet i Oslo er de som i minst grad 
gir positive vurderinger av utdanning og studiested.

På forskningssiden kan Universitetet for miljø og biovi-
tenskap framvise størst andel førstestillinger og høyest 
doktorgradstetthet i forhold til det faste faglige personalet. 
UiO kan skilte med høyest toppkompetanse i form av andel 
professorer. Innenfor vitenskapelig publisering står UiO 
fram med både flest publiseringspoeng per vitenskapelig 
tilsatt, og høyest andel publisering i de mest prestisjefylte 
kanalene. UiB og NTNU følger deretter. 

NTNU og UiB er de to universitetene som relativt sett 
bruker mest personalressurser til kjernevirksomheten 
undervisning og forskning sammenliknet med adminis-
trative personalressurser. UMB tiltrekker seg samlet mest 
midler per vitenskapelige stilling fra ulike eksterne kilder 
til forskningsfinansiering, fulgt av NTNU og universitetene 
i Oslo og Tromsø. Dataene om mottatte forretningsideer 
og næringslivsfinansiering indikerer at innovasjonspoten-
sialet er størst ved UMB. Også Universitetet i Stavanger og 
NTNU scorer høyt på denne dimensjonen.

Alt i alt er det de tre store gamle universitetene, samt 
UMB, som gjennomgående gjør det best på de utvalgte 
forskningsindikatorene. Det er naturlig, gitt at disse uni-
versitetene har bygd seg opp som forskningsinstitusjoner 
over lang tid. Det kan også tenkes at UMB har fordeler 
av å være en spesialisert institusjon med landets eneste 
fagmiljøer av betydning på enkelte områder. De tre andre 
institusjonene er enten inntil nylig høyskoler (UiA, UiS), 
eller resultat av fusjon mellom et ungt universitet og en 
høyskole (UiT). Disse institusjonene kan likevel utfordre 
de mer tradisjonelle universitetene på enkelte dimensjo-
ner. Forskjellene mellom universitetene er dessuten større 
når det gjelder forskningsvirksomheten enn for utdan-
ningsvirksomheten, noe som trolig skyldes at alle institu-
sjonene har lange tradisjoner som utdanningsinstitusjoner, 
mens tradisjonen for forskning i mye større grad varierer 
fra lærested til lærested.  

Datamaterialet indikerer at Universitetet i Oslo peker seg 
ut som det sterkeste norske forskningsuniversitetet. UiO 
skårer høyt på mange av forskningsindikatorene brukt i 
denne analysen og er i tet på de mest anerkjente målene på 
forskningskvalitet, som publiseringsomfang og publisering 
i de kvalitativt beste kanalene. Universitetet i Bergen følger 
etter UiO på publiseringsmålene. På utdanningssiden er 
bildet langt mer sammensatt, men UiO er ikke blant uni-
versitetene med høy skår på mange av indikatorene. Når 
UiB kommer nest best ut på forskningssiden og også kom-
mer godt ut på flere av indikatorene på utdanningssiden, 
kan det spørres om UiB samlet sett er det beste norske 
universitet, slik THE-rangeringen for 2010 viste? Eller 
reflekterer ikke indikatorene brukt i vår analyse utdan-
ningskvalitet? Og hvis ikke, hva er i så fall de gode målene 
på kvalitativ god utdanning?
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