Kandidatundersøkelse for finans‐ og samfunnsøkonomi
2008‐2010
Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi

Innledning:
ECONnect har i begynnelsen av 2011 utført en undersøkelse i samarbeid med institutt for
samfunnsøkonomi ved NTNU.
Målet med undersøkelsen har vært å få en vurdering av studiet, og å gi studentene en pekepinn på
hva som venter dem etter endt studie.
Undersøkelsen er basert på de som har gått ut med master i finans og samfunnsøkonomi i perioden
2008-2010.
I denne perioden har 76 kandidater tatt en mastergrad, 20 jenter og 56 gutter.

Tabell 1: Antall kandidater og svar:
2008

2009

2010

Kandidater

26

26

24

Svar

9

16

13

Av disse 76 har 39 personer svart (51,3 %), men av disse har en person bare svart på kjønn. Reelt
antall blir da 38. Svarprosenten er omtrentlig lik for begge kjønn.
Gjennomsnittlig alder på de som svarte er 27 år, med en variasjon fra 24 til 33.

Tabell 2: Fordeling mellom de ulike masterprogrammene:

2-årig master i finans

Antall

Prosent

15

38 %

17

46 %

6

16 %

2 årig master i
samfunnsøkonomi
5 årig master i
samfunnsøkonomi

Ser av tabellen at i denne perioden har 62 % av de som har svart tatt master i samfunnsøkonomi
mens de resterende 38 % har tatt i finans.

Kandidatene ble spurt om forhold rundt sin første stilling og hvilke elementer de anså som viktige
for at de ble ansatt. Kandidatene ble også bedt om å gi en vurdering av studiet, med en åpen
tekstboks på slutten, hvor de kunne skrive hva instituttet kunne gjort bedre.
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Første ansettelse:
Hvor lang tid gikk det fra uteksaminering til første ansettelse?
Ser her en positiv trend hvor 62 % av studentene har fått seg jobb før endt studie.
Dette er en økning fra forrige kandidatundersøkelse hvor tallet var nesten 50 %.
Dette ble under forrige kandidatundersøkelse ansett som en ”markert økning”
Også i denne perioden ser man en god utvikling, hvor 85 % av de som gikk ut i 2010 fikk jobb før
endt studie. Alle kandidatene har fått jobb og bare 2 brukte mer enn 6 måneder.
62 % var andelen som fikk seg jobb før endt studie for, men finans har en høyere andel hvor 80 %
fikk jobb før endt studie, mot 52 % blant samfunnsøkonomi.
Figur 1:

.

I hvilken bransje fikk du din første jobb?
Figur 2 viser fordelingen av kandidater i ulike bransjer.
20 % fikk sin første jobb innen bank/forsikring, kapitalforvaltning og meglerhus, og i overkant av
20 % i annen privat.
I overkant av 20 % jobber innen forskning og undervisning, mens over 25 % jobber i annen
offentlig, herunder offentlige etater.
Det mest overraskende er at ingen av de som har svart på undersøkelsen oppgir at de jobber i et
departement mot 10 % ved forrige undersøkelse. Siterer følgende fra 2007 undersøkelsen ”I forhold
til undersøkelsen i 2002 er det betraktelig færre som begynner i et departement”.
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Undersøkelsen viser også forskjeller mellom finans og samfunnsøkonomi. De som har tatt master i
finans jobber (naturlig nok) mer med bank, kapitalforvaltning og meglerhus mens
samfunnsøkonomene i større grad jobber i kommune/fylke og annen offentlig.
Figur 2: I hvilken bransje fikk du din første jobb?

.

Hvilken type stilling var din første?
De fleste (35 %) jobber som konsulent/ rådgiver, men dette er stor reduksjon fra forrige
undersøkelse da 61 % jobbet som dette. Noe av dette kan forklares med at det ”trainee” er opprettet
som et eget svaralternativ. (har i overkant av 10 %)
Ser en økning i antall stipendiater fra 10 % i forrige til 22 % i denne undersøkelsen, ser også en
økning i analytikere.
Merk: På spørsmålene om ulike bransjer og hvilke stillingstyper tar vi forbehold om at dette kan gi
et skjevt bilde (ca halvparten av kandidatene har svart på undersøkelsen).
F.eks tror vi at stipendiater har en høyere svarprosent enn de andre gruppene og derfor har en
uforholdsmessig stor andel.
Figur 3: Hvilken type stilling var din første?
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Hva var din bruttolønn ved første ansettelse?
Figur 4 viser at den største gruppen var mellom 350 - 375 000 kr, men også at 45 % av kandidatene
tjente mer enn dette. Ingen tjente over 450 000 kr ved første ansettelse.
Vi spurte også om nåværende lønn og så naturlig nok en økning, den største gruppen var da
375-400 000 kr. 10 % tjente mer enn 475 000 kr.

Figur 4: Bruttolønn ved første ansettelse. Oppgitt i tusen kroner.
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Fornøyd med første stilling?
Kandidatene virker veldig fornøyde i sitt første møte med arbeidslivet, 45 % er fornøyd med sin
første og i tillegg oppgir 42 % at de er svært fornøyd med sin første stilling, mens relativt få er lite
fornøyd.
Figur 5. Hvor fornøyd var du med din første stilling?
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Hvor i landet fikk du din første jobb?
Av figur 6 ser vi at det er i Oslo de fleste (45 %) får sin første jobb, men Trondheim er også godt
representert med 34 %. Relativt få ansettes utenfor disse to byene.
Figur 6:

.
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Vurdering av studiet og næringslivet
Kandidatene ble spurt om hva de anså som viktig ved den første ansettelsen og ble bedt om å
vurdere de ulike elementene fra ”ikke viktig” til ”svært viktig”.
Personlige egenskaper og karakterer anses som de to viktigste elementene, med personlige
egenskaper som det aller viktigste. En høyere andel av finans enn samfunnsøkonomistudentene
anser karakterer som svært viktig.
Omkring 30 % mener at masteroppgaven og fagsammensetningen er svært viktig.
53 % mener at utenlandsopphold ikke er viktig, og 33 % mener det samme om relevant
arbeidserfaring og aktiviteter utenom studiet.
Figur 7: Hvor viktig tror du de påfølgende elementene var ved din første ansettelse?
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Lærested og faglig opplegg
Figur 8 tar for seg hvorvidt kandidatene er fornøyd med lærestedet generelt, og med det faglige
opplegget. For begge punkter svarer 97 % at de er fornøyd eller svært fornøyd.
Punktet ”fornøyd med lærestedet” har vel og merke en høyere andel med svært fornøyde (31%).

Figur 8. I hvilken grad er du enig i følgende?
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Undervisningskvalitet og tilbakemeldinger
Figur 9 tar for seg undervisningskvaliteten og tilbakemelding/veiledning fra
undervisningspersonalet. Majoriteten er fornøyd på begge punkter, 71 % med
undervisningskvaliteten og 61 % med tilbakemelding/veiledning.
Figur 9.
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Studiets relevans i arbeidslivet
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Studentene ble også spurt om de var fornøyd med studiets relevans i arbeidslivet og om de følte
mastergraden gjorde dem godt forberedt til arbeidslivet, og dette er vist i figur 10.
Også her var majoriteten fornøyde.
80 % var fornøyd (58 %) eller svært fornøyd (22 %) med studiets relevans i arbeidslivet
69 % var fornøyd (47 %) eller svært fornøyd (22 %) med hvordan mastergraden gjorde dem
forberedt til arbeidslivet, men her svarte også 25 % at de var mindre fornøyd.
Figur 10:

Avslutning:
Avslutningsvis ønsker vi å takke alle som har bidratt til undersøkelsen, webavdelingen ved NTNU,
institutt for samfunnsøkonomi og selvfølgelig alle som tok seg tid til å svare.

Trondheim, Mars 2011
Ole-Christian Grytten
Leder ECONnect, NTNU
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