
Invitasjon som ble sendt ut til mulige arbeidsgivere: 

spørreundersøkelse om kjemikandidater som arbeidstagere 

 

Hei. 

Vi på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo opplever at vi vet for lite om hvor våre bachelor- og 

masterkandidater får jobb, og om våre kandidater oppfyller arbeidsgivers forventninger. Vi har derfor 

utformet en spørreundersøkelse som vi sender til mulige arbeidsgivere. Undersøkelsen er utformet 

slik at den kan besvares på få minutter (godt under fem) hvis du ønsker det, men det er også rom for 

å gi mer omfattende tilbakemeldinger hvis du har mye på hjertet. Håper du har anledning til å svare, 

alternativt sende undersøkelsen videre til den eller de som har grunnlag for å uttale seg. Svar gjerne i 

dag (før du glemmer det), men senest innen 15. september. Selve spørreskjemaet finner du på: 

https://nettskjema.no/a/214245 

 

Vennlig hilsen Karoline Fægri 

programleder for bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi, og masterprogrammet i kjemi, 

Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo 

 

Sendt til, per 5.9.2021: 

SINTEF, personalsjef og div. HR-sjefer, alle seksjoner 

FFI (avdeling for totalforsvar), OUS 

NILU, NIVA, NINA, NIBIO, CICERO, Mattilsynet, Nofima 

Teach First Norway, Utdanningsetaten Oslo 

DNV (netthenvendelse, suspekt, men det var det jeg fant) 

GE healthcare, Jotun 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA, Statens strålevern) 

Borregård, Yara (forsøksvis, vanskelig å finne en god mottaker), Elkem (ingen god mottager) 

Orkla, Bayer Norge 

 

Kan ikke sende til 

Equinor (tar ikke imot spørreundersøkelser) 

 

Nedenfor finner du en gjengivelse av spørreskjemaet. Flere av spørsmålene i undersøkelsen er 

avhengig av svar på tidligere spørsmål. Dette er angitt for de ulike spørsmålene, men gjør selve 

skjemaet uoversiktlig. 

https://nettskjema.no/a/214245


Arbeidsgiverundersøkelse 

 
Obligatoriske felter er merket med denne stjernen 

Vi på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo opplever at vi vet for lite om hvor våre 

bachelor- og masterkandidater får jobb, og om våre kandidater oppfyller arbeidsgivers 

forventninger. Vi håper derfor du kan ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen og fortelle 

oss dine erfaringer. Svarene vil bli brukt til å evaluere og forbedre studieprogrammene våre. 

Hvilken organisasjon representerer du? Hvis organisasjonen er stor, kan du gjerne spesifisere 

avdeling eller lignende 

 
Ansetter din organisasjon personer med utdanning fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo? 

Kryss gjerne av på alle aktuelle alternativer. 

Du må velge minst ett svaralternativ. 

 
Vi ansetter personer med bachelorgrad fra Kjemisk institutt 

 

 
Vi ansetter personer med mastergrad fra Kjemisk institutt 

 

 
Vi prøver å unngå kandidater fra Kjemisk institutt 

 

 
Vi har ingen søkere med bakgrunn fra Kjemisk institutt 

Hvorfor ønsker dere å unngå kandidater fra Kjemisk institutt? 

 

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vi prøver å unngå kandidater fra Kjemisk 

institutt» er valgt i spørsmålet «Ansetter din organisasjon personer med utdanning fra 

Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo?» 

 

 



Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vi ansetter personer med bachelorgrad fra 

Kjemisk institutt» er valgt i spørsmålet «Ansetter din organisasjon personer med utdanning 

fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo?» 

De neste spørsmålene gjelder kandidater med 

bachelorgrad fra Kjemisk institutt: 

Hvordan opplever du det faglige nivået til kandidatene? 

 
Kandidatene har mangelfull faglig bakgrunn 

 

 
Kandidatene har tilstrekkelig faglig bakgrunn 

 

 
Kandidatene har god faglig bakgrunn 

Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive dem her: 

 

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vi ansetter personer med bachelorgrad fra 

Kjemisk institutt» er valgt i spørsmålet «Ansetter din organisasjon personer med utdanning 

fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo?» 

 
Hvordan opplever du kandidatenes profesjonelle ferdigheter? 

 

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vi ansetter personer med bachelorgrad fra 

Kjemisk institutt» er valgt i spørsmålet «Ansetter din organisasjon personer med utdanning 

fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo?» 

Her tenker vi på egenskaper som ikke er direkte knyttet til fag, men likevel viktige for 

arbeidstakere, slik som samarbeidsvne, selvstendighet, skriftlig og muntlig formidlingsevne, 

evnen til å sette seg inn i nye område og arbeidsoppgaver etc. 

 
Kandidatene har mangelfulle profesjonelle ferdigheter 

 

 
Kandidatene har tilstrekkelige profesjonelle ferdigheter 

 

 
Kandidatene har gode profesjonelle ferdigheter 



Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive dem her: 

 

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vi ansetter personer med bachelorgrad fra 

Kjemisk institutt» er valgt i spørsmålet «Ansetter din organisasjon personer med utdanning 

fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo?» 

 
Opplever du at kandidater med bachelorgrad fra Kjemisk institutt har bestemte styrker og 

svakheter sammenlignet med kandidater med tilsvarende bakgrunn fra andre steder? 

 

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vi ansetter personer med bachelorgrad fra 

Kjemisk institutt» er valgt i spørsmålet «Ansetter din organisasjon personer med utdanning 

fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo?» 

 

 

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vi ansetter personer med mastergrad fra 

Kjemisk institutt» er valgt i spørsmålet «Ansetter din organisasjon personer med utdanning 

fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo?» 

De neste spørsmålene gjelder kandidater med mastergrad 

fra Kjemisk institutt: 

Hvordan opplever du det faglige nivået til kandidatene? 

 

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vi ansetter personer med mastergrad fra 

Kjemisk institutt» er valgt i spørsmålet «Ansetter din organisasjon personer med utdanning 

fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo?» 

 
Kandidatene har mangelfull faglig bakgrunn 

 

 
Kandidatene har tilstrekkelig faglig bakgrunn 



 

 
Kandidatene har god faglig bakgrunn 

Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive dem her: 

 

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vi ansetter personer med mastergrad fra 

Kjemisk institutt» er valgt i spørsmålet «Ansetter din organisasjon personer med utdanning 

fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo?» 

 
Hvordan opplever du kandidatenes profesjonalitet utover det rent faglige? 

 

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vi ansetter personer med mastergrad fra 

Kjemisk institutt» er valgt i spørsmålet «Ansetter din organisasjon personer med utdanning 

fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo?» 

 
Kandidatene fungerer dårlig som en del av organisasjonen 

 

 
Kandidatene fungerer godt som en del av organisasjonen 

 

 
Her er det for store individuelle forskjeller til å si noe generelt 

Hvis du har utdypende kommentarer til spørsmålet over, kan du skrive dem her: 

 

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vi ansetter personer med mastergrad fra 

Kjemisk institutt» er valgt i spørsmålet «Ansetter din organisasjon personer med utdanning 

fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo?» 

 
Opplever du at kandidater med mastergrad fra Kjemisk institutt har bestemte styrker og 

svakheter sammenlignet med kandidater med tilsvarende bakgrunn fra andre steder? 

 



Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vi ansetter personer med mastergrad fra 

Kjemisk institutt» er valgt i spørsmålet «Ansetter din organisasjon personer med utdanning 

fra Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo?» 

 
 

 


